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  Службени  Гласник 
   ОПШТИНЕ  ДОЊИ  ЖАБАР  

                                                                                     www.opstinadonjizabar.com 

 

Година 2021.    Број 2.        Петак, 16. април 2021.године.  Бесплатан примјерак 

 
 

 

 

 

 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
 

25. 
 

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

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 

08.04.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се извод из записника са 2. редовне сједнице Скупштине општине Доњи Жабар која је 

одржана дана 26.02.2021.године. 
 

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

Доњи Жабар”. 
 

Број: 01-022-16 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

26. 
 

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

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 

08.04.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Усваја се извјештај о кориштењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода од 

посебних водних накнада у 2020.години. 
 

II 

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

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-19 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 

 

   Република  Српска 

Општина Доњи Жабар 

  Начелник  општине 

   Општинска управа 

Одјељење за општу управу и инспекцијске послове 
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И  З  В  Ј  Е  Ш  Т  А  Ј  
о кориштењу новчаних средстава прикупљених на основу прихода  

од посебних водних накнада у 2020.години 
 

Обрачун, наплата и расподјела средстава прикупљених по основу посебних водних накнада, као и 

утрошак прикупљених средстава, регулисани су Законом о водама („Службени гласник Републике 

Српске“, број 50/06, 92/09, 121/12 и 74/12). 
 

Основица за обрачун и уплату посебних водних накнада може бити: 

1. Накнада за захватање површинских и порземних вода, 
2. Накнада за заштиту вода, 

3. Накнада за заштиту од вода. 
 

Стопе посебних водних накнада утврђује Влада Републике Српске, односно јединица локалне 

самоуправе.  

Расподјела уплаћених средстава по основу посебних водних накнада се врши различито, зависно 
од врсте накнаде, али је свима заједничко да 30% уплаћених средстава се враћа јединици локалне 

самоуправе, на посебан рачун. 

Средства прикупљена на овај начин могу се користити искључиво намјенски, у складу са 

Програмом коришћења средстава од водних накнада, а који доноси Скупштина Општине. 
Скупштина општине Доњи Жабар, на 30. редовној сједници, одржаној о2.о3.2020.године, донијела 

је Програм коришћења средстава од водних накнада у 2020.години. Исти је објављен у „Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“, број 2/20 од11.о3.2020.године.  
Поменутим Програмом су планирана средстава у износу од 12.000,00 КМ, те кориштење 

прикупљених средстава за чишћење канала и постављање цијеви на појединим каналима у Доњем 

Жабару, те са остатком средстава вршити чишћење канала поред општинских путева. 
 

Током фискалне 2020.године, на рачун за посебне водне накнаде, уплаћено је 16.110,25 КМ. 
 

Средства прикупљена током 2020.године, заједно са средствима из претходног периода, трошена 

су намјенски, у складу са Законом о водама („Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 92/09, 

121/12 и 74/12) и Програмом коришћења средстава од водних накнада у 2020.години („Службеном 

гласнику општине Доњи Жабар“, број 2/20), и то:  
- Окончана ситуација – простор испред црквеу Лончарима  -  у износу од  4.802,85 КМ,  

- Банкарска провизија  -  у износу од  208,50 КМ.  

Стање на посебном рачуну водних накнада на дан 10.03.2021.године је 23.182,37 КМ. 
 

                                                                                           НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
              Перо Павловић 

   
 

27. 
 

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

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

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 
08.04.2021.године, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Извјештај о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације Доњи 

Жабар за 2020.годину са Програмом рада за 2021.годину. 
 

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

 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-20 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
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28. 
 

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

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

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 

08.04.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Извјештаји о раду са финансијским показатељима спортских организација које су 

користиле средства буџета у 2020.години, са плановима рада и финансирању у 2021.години. 
 

II 

Извјештаји из тачке I. у прилогу чине саставни дио овог Закључка. 
 

III 

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

Број: 01-022-21 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

29. 
 

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

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

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 
08.04.2021.године, доноси: 

 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 

Усваја се Извјештај о наплати прихода по основу пореза на имовину општине Доњи Жабар за 

2020.годину. 
 

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

 

III 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-22 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

30. 
 

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

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 

08.04.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
  

I 

Усваја се Извјештај о пословању и финансијски извјештај ЈУ Центар за социјални рад Доњи 

Жабар, за 2020.годину. 
 

II 

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

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-23 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

31. 
 

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

број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 

08.04.2021.године, доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

I 
Усваја се извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Добоју, за 

период од 01.01.2020. - 31.12.2020.године (број извјештаја: ЈП 35/21). 
 

II 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-24 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

32. 
 

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, на 3. редовној сједници одржаној дана 08.04.2021.године, доноси: 

 

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

 

Члан 1. 

Усваја се нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину у укупном износу од 1.510.449,00 
КМ. 
 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину. 
 

Члан 3. 

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

Доњи Жабар“.  
 

Број: 01-022-17 /21                             ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
Дана: 08.04.2021.године                                                                    Спасоје Стевић, с.р. 

 

НАЦРТ 

О  Д  Л  У  К  А 

 O  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021. ГОДИНУ 
 

УВОД 
 

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

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

План прихода за 2021.годину сличан је процјени, односно приједлогу ребаланса буџета за 

2020.годину. На планирање појединих ставки у структури расхода утицала је процјена остварења истих 
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у 2020.години и познатих у 2021.години, водећи рачуна о максималним мјерама штедње, посебно када 

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

Укупни приходи су планирани у износу од 1.510.449 KM, од чега порески приходи износе  

1.013.449 KM,  непорески 211.000 KM, трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти  
(помоћи од Владе РС) 166.000 КМ и примици за нефинансијску имовину 120.000 КМ. 

Укупни расходи су планирани у износу од 1.510.449 KM, од чега текући расходи износе 1.316.070 

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

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

Структура прихода и расхода је приказана у табелама које предстоје. 
 

       НАЦРТ   БУЏЕТА 
ОПШТИНE ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ - ОПШТИ ДИО 

  

 
Економски  

код 

 
 

О П И С 

 
УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

 
НАЦРТ 

БУЏЕТА ЗА 
2021. 

 
 

ИНДЕКС (4/3) 

1 2 3 4 5 

 А. БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ  1.521.740 1.390.449 91 

710000 Порески приходи 970.285 1.013.449 104 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит    

712000 Доприноси за социјално осигурање    

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

714000 Порези на имовину 40.285 54.449 135 

715000 Порези на промет производа и услуга 8.000 8.000 100 

716000 Царине и увозне даџбине    

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 886.000 103 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

720000 II Непорески приходи 198.025 211.000 107 

721000 Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних разлика 8.000 12.000 150 

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

723000 Новчане казне 25  0 

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

729000 Остали непорески приходи 10.000 19.000 190 

730000 III Грантови 80000 0 0 

731000 Грантови 80.000  0 

780000 IV Трансфери између или унутар јединица власти 273.430 166.000 61 

781000 Трансфери између буџетских јединица различитог нивоа власти    

787000 Трансфери између различитих јединица власти 166.030 166.000 100 

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 107400  0 

 Б. БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.331.270 107 

410000 I Текући расходи  1.232.998 1.316.070 107 

411000 Расходи за лична примања запослених 654.790 745.660 114 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 256.138 234.390 92 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 33.820 90 

414000 Субвенције 15.400 6.700 44 

415000 Грантови 51.000 48.000 94 

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

општина и градова 

214.500 242.500 113 

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

 
 

 
 

 

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

419000 Расходи по судским рјешењима 3.500 5.000 143 

480000 II Трансфери између и унутар  јединица власти 5500 10200 185 

487000 Трансфери између различитих јединица власти 5.500 10.200 185 

488000 Трансфери унутар исте јединице власти    

* * *  III Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

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

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

810000 I Примици за нефинансијску имовину 0 120000  

811000 Примици за произведену сталну имовину    

812000 Примици за драгоцјености    

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 120.000  

814000 Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених  
послова 

 
 

  

815000 Примици за сталне залихе    

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

и сл. 

 

 

  

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

0 0  
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881000 Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти 

0 0  

510000 III Издаци за нефинансијску имовину 192.406 64.500 34 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 192.406 64.500 34 

512000 Издаци за драгоцјености    

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину    

514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји    

515000 Издаци за стратешке залихе    

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

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

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

власти 

0 0  

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

0 0  

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

 Ђ. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (Е+Ж+З+И) 0 0 0 

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

910000 I Примици од финансијске имовине 0 0  

911000 Примици од финансијске имовине    

918000 Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица 0 0  

610000 II Издаци за финансијску имовину 0 0 0 

611000 Издаци за финансијску имовину       

618000 Издаци од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица 0 0   

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

920000 I Примици од задуживања 0 0   

921000 Примици од задуживања 0 0   

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

620000 II Издаци за отплату дугова 74.530 78.400 105 

621000 Издаци за отплату дугова 74.530 78.400 105 

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

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

930000 I Остали примици       

931000 Остали примици       

938000 Остали примици из трансакција између или унутар јединица власти       

630000 II Остали издаци 30000 36279 121 

631000 Остали издаци 30.000 36.279 121 

638000 Остали издаци из трансакција између или унутар јединица власти       

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

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

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ  

БУЏЕТСКИ  ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски 
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ   1.521.740 1.390.449 91 

710000 П о р е с к и  п р и х о д и 970.285 1.013.449 104 

711000 Приходи од пореза на доходак и добит 0 0   

711100 Порези на доходак 0 0   

711200 Порези на добит правних лица       

711300 Порези на приходе од капиталних добитака       

712000 Доприноси за социјално осигурање 0 0   

712100 Доприноси за социјално осигурање       

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

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

714000 Порези на имовину 40.285 54.449 135 

714100 Порез на имовину 33.785 47.949 142 

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 
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715100 Порези на промет производа  500 500 100 

715200 Порези на промет услуга       

715300 Акцизе 7.500 7.500 100 

716000 Царине и увозне даџбине       

716100 Царине и увозне даџбине       

717000 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 886.000 103 

717100 Индиректни порези дозначени од УИО 864.000 886.000 103 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

719000 Остали порески приходи 5.000 5.000 100 

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

721000 

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних 

разлика 8.000 12.000 150 

721100 Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права       

721200 Приходи од закупа и ренте 8.000 12.000 150 

721300 Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 0 0   

721400 Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата       

721500 Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове       

721600 Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика       

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

722100 Административне накнаде и таксе 15.000 15.000 100 

722200 Судске накнаде и таксе       

722300 Комуналне накнаде и таксе 45.000 45.000 100 

722400 Накнаде по разним основима 93.000 93.000 100 

722500 Приходи од пружања јавних услуга 27.000 27.000 100 

722500 Спонзорство за сајам привреде 0 0   

723000 Новчане казне 25 0 0 

723100 Новчане казне 25 0 0 

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

728100 

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

јединицама власти       

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

729000 Остали непорески приходи 10.000 19.000 190 

729121 Самодопринос за јавну расвјету 0 4.000   

729100 Остали непорески приходи 10.000 15.000 150 

729100 Остали непорески приходи 0 0   

730000 Г р а н т о в и 80.000 0 0 

731000 Грантови 80.000 0 0 

731100 Грантови из иностранства       

731200 Грантови из земље 80.000 0 0 

780000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у    и л и    у н у т а р   ј е д и н и ц а    в л а с т и 273.430 166.000 61 

787000 Трансфери између различитих јединица власти 273.430 166.000 61 

787100 Трансфери од државе       

787200 Трансфери од ентитета 166.030 166.000 100 

787300 Трансфери од јединица локалне самоуправе       

787400 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања       

787900 Трансфери од осталих јединица власти       

788000 Трансфери унутар исте јединице власти 107.400 0 0 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 120.000   

810000 П р и м и ц и    з а    н е ф и н а с и ј с к у    и м о в и н у 0 120.000   

811000 Примици за произведену сталну имовину 0 0   

811100 Примици за зграде и објекте 0     

811200 Примици за постројења и опрему       

811300 Примици за биолошку имовину       

811400 Примици за инвестициону имовину       
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811900 Примици за осталу произведену имовину       

812000 Примици за драгоцјености 0 0   

812100 Примици за драгоцјености       

813000 Примици за непроизведну сталну имовину 0 120.000   

813100 Примици за земљиште 0 120.000   

813200 Примици за подземна и површинска налазишта       

813300 Примици за остала природна добра       

813900 Примици за осталу непроизведену имовину       

814000 

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

814100 
Примици од продаје сталне имовине намјењене продаји и обустављених 
послова       

815000 Примици за сталне залихе 0 0   

815100 Примици за стратешке залихе       

816000 

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

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

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

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

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

  

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 1.521.740 1.510.449 99 

 

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

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Економски 
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.331.270 107 

410000 Т е к у ћ и   р а с х о д и  1.232.998 1.316.070 107 

411000 Расходи за лична примања 654.790 745.660 114 

411100 Расходи за бруто плате 541.000 621.000 115 

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 108.940 122.660 113 

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

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 4.850 2.000 41 

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга 256.138 234.390 92 

412100 Расходи по основу закупа 2.450 2.450 100 

412200 

Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и 

транспортних услуга 31.100 30.200 97 

412300 Расходи за режијски материјал 9.300 9.100 98 

412400 Расходи за материјал за посебне намјене 0 0   

412500 Расходи за текуће одржавање 44.100 28.000 63 

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја 4.380 2.800 64 

412700 Расходи за стручне услуге 29.435 37.785 128 

412800 Расходи за услуге одрж. јавних површина и зашт. животне средине 35.000 34.000 97 

412900 Остали некласификовани расходи 100.373 90.055 90 

413000 Расходи финансирања и други финансијски трошкови 37.670 33.820 90 

413100 Расходи по основу камата на хартије од вриједности       

413200 Расходи финансирања по основу финансијских деривата       

413300 Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 37.670 33.820 90 

413400 Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства       

413700 Трошкови сервисирања примљених зајмова       

413800 Расходи по основу негативних курсних разлика из пословања       

413900 Расходи по основу затезних камата       

414000 Субвенције 15.400 6.700 44 
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414100 Субвенције 15.400 6.700 44 

415000 Грантови 51.000 48.000 94 

415100 Грантови у иностранство       

415200 Грантови у земљи 51.000 48.000 94 

416000 

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

општина и градова 214.500 242.500 113 

416100 Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 214.500 242.500 113 

416300 

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

417000 

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

417100 Дознаке по основу пензијског осигурања       

417200 Дознаке по основу здравственог осигурања       

417300 Дознаке по основу осигурања од незапослености       

417400 Дознаке по основу дјечије заштите       

418000 Расходи финансирања, други финансијски трошкови тасх.трансакција       

418100 Расходи финансирања, други финансијски трошкови између јединица власти       

418200 Расходи из трансакција размјене између јединица власти       

418300 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар 

исте јединице власти       

418400 Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти       

419000 Расходи по судским рјешењима 3.500 5.000 143 

419100 Расходи по судским рјешењима 3.500 5.000 143 

480000 Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и  5.500 10.200 185 

487000 Трансфери између буџетских јединица различитих нивоа власти 5.500 10.200 185 

487000 Трансфери између различитих јединица власти       

487100 Трансфери држави       

487200 Трансфери ентитету 0 0   

487300 Трансфери јединицама локалне самоуправе       

487400 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 5.500 10.200 185 

487900 Трансфери осталим нивоима власти       

488000 Трансфери унутар исте јединице власти 0 0   

488100 Трансфери унутар исте јединице власти       

**** Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

**** Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 192.406 64.500 34 

510000 И з д а ц и    з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у 192.406 64.500 34 

511000 Издаци за произведену сталну имовину 192.406 64.500 34 

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

511200 
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката 13.150 8.000 61 

511300 Издаци за набавку постројења и опреме 11.000 29.500 268 

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме       

511500 Издаци за биолошку имовину       

511600 Издаци за инвестициону имовину       

511700 Издаци за нематеријалну произведену имовину 0 2.000   

512000 Издаци за драгоцјености 0 0   

512100 Издаци за драгоцјености       

513000 Издаци за непроизведну сталну имовину 0 0   

513100 Издаци за прибављање земљишта       

513200 Издаци по основу улагања у побољшање земљишта       

513300 Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта       

513400 Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта       

513500 Издаци за прибављање осталих природних добара       

513600 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара       

513700 Издаци за нематеријалну непроизведену имовину       
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514000 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0   

514100 Издаци за сталну имовину намјењену продаји 0 0   

515000 Издаци за стратешке залихе 0 0   

515100 Издаци за стратешке залихе       

516000 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 0 0   

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

518000 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми 0 0   

518100 Издаци за улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми       

580000 И з д а ц и    з а   н е ф и н а н с и ј с к у    и м о в и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а       

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

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

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

  
УКУПНИ БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

1.440.904 1.395.770 97 

 

   Н А Ц Р Т    Б У Џ Е Т А 

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ - ФИНАНСИРАЊЕ 

Економски 
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

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

  НЕТО ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   0 0   

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

911000 Примици од финансијске имовине 0 0   

911100 Примици од хартија од вриједности (изузев акција)       

911200 Примици за акције и учешћа у капиталу       

911300 Примици од финансијских деривата       

911400 Примици од наплате датих зајмова       

911500 Примици по основу орочених новчаних средстава       

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

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

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

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

611000 Издаци за финансијску имовину 0 0   

611100 Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)       

611200 Издаци за акције и учешћа у капиталу       

611300 Издаци за финансијске деривате       

611400 Издаци за дате зајмове       

611500 Издаци по основу орочених новчаних средстава       

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

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

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

  НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ -74.530 -78.400 105 

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

921000 Примици од  задуживања 0 0   

921100 Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)       

921200 Примици од узетих зајмова 0 0   

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

928100 Примици од задуживања код других јединица власти       

928200 Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти       

620000 И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а 74.530 78.400 105 

621000 Издаци за отплату дугова 74.530 78.400 105 

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

621200 Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима       

621300 Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи 74.530 78.400 105 
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621400 Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства       

621900 Издаци за отплату осталих дугова       

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

628100 Издаци за отплату дугова код других јединица власти       

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

  О С Т А Л И   Н Е Т О   П Р И М И Ц И -30.000 -36.279 121 

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

931000 Остали примици 0 0   

931100 Примици по основу пореза на додату вриједност       

931200 Примици по основу депозита и кауција       

931300 Примици по основу аванса       

931900 Остали примици       

938000 Остали примици из транс.између или унутар јединица власти 0 0   

938100 Остали примици из трансакција са другим јединицама власти       

938200 

Остали примици из трансакц.са другим буџетским кориснима исте јединице 

власти       

630000 О с т а л и   и з д а ц и  30.000 36.279 121 

631000 Остали издаци 30.000 36.279 121 

631100 Издаци по основу пореза на додату вриједност       

631200 Издаци по основу депозита и кауција       

631300 Издаци по основу аванса       

631900 Остали издаци 30.000 36.279 121 

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

638100 Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти       

638200 

Остали издаци из трансакц.са другим буџетским кориснима исте јединице 

власти       

*** РАСПОДЈЕЛА  СУФИЦИТА  ИЗ  РАНИЈИХ  ГОДИНА 23.694   0 

 

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ - БУЏЕТСКИ  

РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ ПО ОРГАНИЗАЦИОНОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 

Економски  
код 

О П И С 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2021. 

ИНДЕКС 
(4/3) 

1 2 3 4 5 

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ  1.248.498 1.331.270 107 

  СРЕДСТВА ЗА СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ 58.903 62.005 105 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 58.903 62.005 105 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 58.903 62.005 105 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа-привремени и повремени 
послови 600 600 100 

412930 
Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа - Расходи за бруто 
накнаде скупштинским одборницима 55.000 55.000 100 

412930 

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

скупштинским радним тијелима 3.000 6.105 204 

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

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

412940 Расходи по основу репрезентације 303 300 99 

  СРЕДСТВА ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ 1.234.515 1.177.984 95 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 942.835 1.003.805 106 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 583.130 663.900 114 

411100 Расходи за бруто плате 480.000 550.000 115 

411210 
Расходи за накнаде за превоз и смјештај - Расходи за накнаде за превоз на 
посао и са посла 8.500 9.000 106 

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  39.000 42.000 108 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 12.480 15.600 125 

411250 Расходи за јубиларне награде 3.800 4.000 105 

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

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 35.000 40.300 115 



Петак, 16. април 2021.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/21 

страна 12. 

 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 3.850 2.000 52 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 193.135 167.885 87 

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

412210 Расходи по основу утрошка електричне енергије 16.000 16.000 100 

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

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

412230 Расходи за коришћење фиксног телефона 2.500 2.500 100 

412230 Расходи за коришћење мобилног телефона 3.100 2.100 68 

412230 Расходи за коришћење интернета 1.800 1.800 100 

412230 Расходи за поштанске услуге 6.500 6.500 100 

412310 Расходи за канцеларијски материјал 6.000 6.000 100 

412320 Расходи за материјал за одржавање чистоће 2.000 2.000 100 

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

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

412390 Расходи за остали режијски материјал 500 500 100 

412510 Расходи за текуће одржавање зграда 7.500 3.000 40 

412510 Расходи за текуће одржавање амбуланте   0   

412520 
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - објеката 
друмског саобраћаја 15.000 10.000 67 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - водног објекта 

према цркви у Лончарима 0 0   

412520 Постављање путне сигнализације на локалним путевима 5.000 1.000 20 

412520 Чишћење канала на подручју Лончара, Човић Поља и Доњег Жабара 0 2.000   

412520 Уређење круга код нове зграде Општине 0 0   

412520 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - канализација 1.400 1.000 71 

412520 
Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - трошкови 
одржавања уличне расвјете  10.200 4.000 39 

412520 

Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских  објеката - трошкови 

одржавања семафора 2.000 1.000 50 

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

412520 
Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање 
осталих грађевинских објеката 0 3.500   

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

412530 Расходи за текуће одржавање опреме - одржавање канцеларијске опреме 1.000 500 50 

412610 Расходи по основу службених путовања 380 300 79 

412630 Расходи по основу утрошка горива 4.000 2.500 63 

412710 Расходи за услуге финансијског посредовања - трошкови платног промета 5.500 5.500 100 

412720 Расходи за услуге осигурања - Осигурање возила 400 1.000 250 

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

412730 
Расходи за услуге информисања – Расходи за услуге штампања, објављивање 
тендера, огласа, претплате на Сл. гласник итд. 5.300 3.000 57 

412730 Расходи за услуге медија 0 1.000   

412740 Расходи за рачуноводствене услуге 12.000 9.600 80 

412750 Расходи за геодетско-катастарске услуге 1.000 1.000 100 

412750 
Расходи за геодетско-катастарске услуге - Катастар непокретности за 
излагање и идентификацију непокретности 0 1.000   

412750 Расходи за остале услуге - идентификација непокретности 0 0   

412750 Расходи за адвокатске услуге 0 4.000   

412750 Расходи за остале правне и административне услуге 1.300 0 0 

412770 Расходи за компјутерске услуге - услуге техничке подршке - Ресор за трезор 2.585 2.585 100 

412790 Остале услуге - Инспектори 0 0   

412790 Израда шумско привредне основе 0 0   

412790 Израда пољопривредне основе 0 1.000   

412790 Израда просторног плана општине 0 1.000   

412790 Израда стратегије локалног развоја општине 0 6.000   
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412790 Остале стручне услуге - ревизија еколошке дозволе за канализацију 1.000 0 0 

412810 Расходи за услуге одржавања јавних површина 10.000 8.000 80 

412810 

Расходи за услуге одржавања јавних површина - Расходи по основу утрошка 
ел. расвјете на јавним површинама - трошкови енергије - јавна расвјета и 
семафори 25.000 26.000 104 

412920 Расходи за стручно усавршавање запослених 700 2.000 286 

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

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

412930 Расходи за накнаде ОИК 8.770 2.700 31 

412930 Расходи за бруто накнаде волонтерима 0 0   

412940 Расходи по основу репрезентације - чајна кухиња 2.300 2.300 100 

412940 Расходи по основу репрезентације  3.800 3.000 79 

412970 
Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца - Расходи за 
таксе и накнаде за регистрацију возила 500 1.000 200 

412970 Расходи по основу осталих накнада - фонд солидарности и остале накнаде 800 1.000 125 

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

412990 Остали непоменути расходи - Притивградна заштита 6.000 6.000 100 

412990 Остали непоменути расходи - остале манифестације 0 0   

412990 
Остали непоменути расходи - обезбјеђење општинских зграда и накнада за 
предају завршног рачуна 1.500 150 10 

413000 РАСХОДИ ФИНАНСИРАЊА И ДРУГИ ФИНАНСИЈСКИ ТРОШКОВИ 
37.670 33.820 

90 

413320 
Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих јавних 
финансијских субјеката - Нова б. 28.050 25.070 89 

413320 

Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих јавних 

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

413710 Трошкови сервисирања зајмова примљ. у земљи 0 0   

413910 Расходи по основу затезних камата у земљи 0 0   

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 15.400 6.700 44 

414120 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областимa - расходи по 

основу ванредног стања изазваног присуством „Covid 19“ 4.700 0 0 

414140 
Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областим - расходи по 
основу утрошка електричне енергије - канализација 500 500 100 

414140 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - Одвоз смећа 6.200 6.200 100 

414140 

Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима - струја за 

артерац у Дујковачи 0 0   

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

415000 ГРАНТОВИ 51.000 48.000 94 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске организације 16.000 12.000 75 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Спортске манифестације 1.000 500 50 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Вјерске организац. -
Црквена општина Д.Жабар и Лончари 1.500 3.000 200 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Основна школа 2.000 1.500 75 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - КУД 0 0   

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

415210 

Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - трошкови за провођење 

локалних избора  1.000 0 0 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Општинска организација 
Црвеног крста 3.000 3.000 100 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Борачка организација 
општине Д.Жабар 4.000 4.000 100 

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Савез општина и градова 500 500 100 

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Суфинансирање 
Ватрогасне јединице 2.500 2.500 100 

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

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Удружење 
пољопривредника 1.000 2.500 250 

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

415210 
Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Синдикална организација 
Органа управе Општине Д.Жабар 0 1.000   

415210 Текући грантови непрофитним субјектима у земљи - Остали 3.000 1.500 50 
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415210 Текући грантови непрофитним субј.у земљи - Амбуланта - струја и телефон 4.500 4.500 100 

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

416000 

ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ 59.000 78.500 133 

416120 

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

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

416120 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине -Текуће помоћи 
студентима 15.000 16.500 110 

416120 

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

ученицима - превоз ученика средње школе   19.000   

416120 

Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине - Текуће 

помоћи ученицима - превоз ученика основне школе 35.000 34.000 97 

416120 
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине-Остале текуће 
дознаке грађанима 4.500 4.500 100 

487000 ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ РАЗЛИЧИТИХ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 0 0   

487200 Трансфери Министарству пољопривреде-наставак изградње пјешачке стазе 0 0   

419000 РАСХОДИ ПО СУДСКИМ РЈЕШЕЊИМА 3.500 5.000 143 

419100 Расходи по судским рјешењима 3.500 5.000 143 

**** БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 10.000 5.000 50 

**** Буџетска резерва 10.000 5.000 50 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 187.150 59.500 32 

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 187.150 59.500 32 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 187.150 59.500 32 

511120 Асфалтирање локалних путева 0 10.000   

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - Наставак 

изградње Дома културе у Човић Пољу  500 2.000 400 

511120 

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

Д.Жабару 1.000 1.000 100 

511120 
Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - Изградња 
Дјечијег вртића на подручју општине 1.000 7.000 700 

511120 Адаптација зграде "Агопосавина"  54.000 0 0 

511120 Наставак изградње пјешачке стазе 0 0   

511120 изградње пјешачке стазе Лончари-Брчко 0 0   

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

511190 
Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водов. Канализација -
прикључак на канализациону мрежу Д.Жабар  0 0   

511190 Наставак изградње бунара Баре 0 0   

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

511190 Саобраћајни знакови код нове зграде општине 500 0 0 

511290 
Издаци за инвестиц.одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката 
- Јавна расвјета 10.000 8.000 80 

511290 

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

постављање олука и лимова на згради поред згр.нове општине 3.150 0 0 

511310 Издаци за набавку превозних средстава путем финансијског лизинга 0 15.000   

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

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

511710 

Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину - набавка рачунарског 

програма 0 2.000   

621000 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 104.530 114.679 110 

621300 Развојна банка 2014. 0 0   

621300 Нова б. 52.700 55.700 106 

621300 Нова б. - Средства од ИРБ 21.830 22.700 104 

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

  СРЕДСТВА ЗА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 236.260 260.160 110 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 230.760 249.960 108 

411000 РАСХОДИ ЗА ЛИЧНА ПРИМАЊА 71.660 81.760 114 

411100 Расходи за бруто плате 61.000 71.000 116 
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411210 
Расходи за накнаде за превоз и смјештај - Расходи за накнаде за превоз на 
посао и са посла 600 1.500 250 

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

411220 Расходи за накнаде за топли оброк  4.000 4.000 100 

411220 Расходи за регрес за годишњи одмор 1.560 1.560 100 

411290 Расходи за порезе и доприносе на накнаде 3.500 3.700 106 

411400 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи 1.000 0 0 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 3.600 4.200 117 

412790 Расходи за остале стручне услуге 0 600   

412930 Расходи за бруто накнаде члановима управног одбора 3.600 3.600 100 

414000 СУБВЕНЦИЈЕ 0 0   

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

416000 
ДОЗНАКЕ НА ИМЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ 155.500 164.000 105 

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - стална новчана помоћ 29.000 30.000 103 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 

установа социјалне заштите - додатак за помоћ и његу другог лица 90.500 95.000 105 

416110 

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 

установа социјалне заштите - помоћ у кући 0 1.800   

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - смјештај у домове 33.000 17.500 53 

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - личне инвалиднине 0 14.000   

416110 
Текуће дознаке корисницима социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите - једнократна новчана помоћ 2.000 4.000 200 

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

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

416130 Остале капиталне дознаке штићеницима установа социјалне заштите 0 700   

487000 ТРАНСФЕРИ  ИЗМЕЂУ  РАЗЛИЧИТИХ  ЈЕДИНИЦА  ВЛАСТИ 5.500 10.200 185 

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

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 0 0   

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 0 0   

511380 Средства за набавку опреме 0 0   

  СРЕДСТВА ЗА МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 5.756 5.300 92 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 500 300 60 

412000 РАСХОДИ ПО ОСНОВУ КОРИШЋЕЊА РОБА И УСЛУГА 500 300 60 

412510 Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката 0 0   

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

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

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 5256 5000 95 

511000 ИЗДАЦИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ 5256 5000 95 

511120 

Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора - Изградња 

сале за вјерске обреде у Лончарима 5.256 5.000 95 

  

УКУПНИ  БУЏЕТСКИ  РАСХОДИ  И  ИЗДАЦИ  ЗА  ФИНАНСИЈСКУ  И 

НЕФИНАНСИЈСКУ  ИМОВИНУ 1.545.434 1.510.449 98 

 

НАЦРТ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР ЗА 2021.ГОДИНУ 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 

Табела 1 

Функционални 

код Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2021. 
ИНДЕКС 

(4/3) 
1 2 3 4 5 

1 Опште јавне услуге 976.598 1.042.070 107 

2 Одбрана 0 0 

3 Јавни ред и сигурност 0 0 

4 Економски послови 15.000 20.000 133 

5 Заштита животне средине 17.400 15.500 89 
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6 Стамбени и заједнички послови 181.406 38.000 21 

7 Здравство 4.500 4.500 100 

8 Рекреација, култура, религија 28.500 25.500 89 

9 Образовање 52.000 71.000 137 

10 Социјална заштита 155.500 174.200 112 

  УКУПНО 1.430.904 1.390.770 97 

Табела 2 

Функционални 
код Ф  У  Н  К  Ц  И  Ј  А 

УСВОЈЕНИ 
РЕБАЛАНС 

ЗА 2020. 

НАЦРТ 
БУЏЕТА ЗА 

2021. 
ИНДЕКС 

(4/3) 
1 2 3 4 5 

ЗУ Заједничке услуге 1.194.904 1.128.570 94 

ИУ Индивидуалне услуге 236.000 262.200 111 

  УКУПНО (1+2) 1.430.904 1.390.770 97 

 

 

АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА 
СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ВРСТАМА 

67,09

10,99 7,95

13.57

PORESKI PRIHODI

NEPORESKI PRIHODI

TRANSFERI

PRIMICI ZA

NEFINANSIJSKU

IMOVINU

 
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 

Порески приходи обухватају: 

- порези на доходак, 

- порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности, 
- порези на непокретности и 

- индиректни порези дозначени од УИО. 
 

Порески приходи су у 2021. години планирани у износу од 1.013.449 КМ, што у односу на укупне 

приходе износи 67,09%, a индекс планирања у односу на процјену - ребаланс за 2020.годину  je 104. 

Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности су планирани у износу од 60.000 
КМ. У ове приходе спадају: порез на приходе од самосталне дјелатности и порез на лична примања.  

Порез на имовину је планиран у износу од 54.449 КМ. 

Приход по основу пореза на додату вриједност (ПДВ) je планиран у износу од 886.000 КМ.  
 

НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
Непореске приходе чине: 

- приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте, 

- општинске административне накнаде и таксе, 
- локалне комуналне накнаде и таксе, 

- накнаде по разним основама, 

- приходи од пружања јавних услуга и 

- остали непорески приходи. 
Непорески приходи су за 2021.годину  планирани у износу од 211.000 KM, чије је учешће у односу 

на укупне приходе 19,98%. У овој групи прихода повећани су приходи од финансијске и нефинансијске 

имовине због повећаних закупнина пословних простора.  
 

ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА РАЗЛИЧИТИХ НИВОА ВЛАСТИ 
Односе се на помоћи од Владе РС. У 2021.години су планиране редовне помоћи од Министарства 

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

личних инвалиднина у износу oд такође 83.000 KM.  
 

ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  
Планирани су у 2021.години у износу од 120.000 КМ. Цјелокупан износ се односи на продају 

општинског земљишта, с тим да се 50.000 КМ односи на продају земљишта које ће бити захваћено 

изградњом ауто-пута, а преостали дио се односи на продају парцеле општинског земљишта у приватно 

власништво. 
АНАЛИЗА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА 

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ВРСТАМА 

87,13

4,27

0,68
5,19 2,40,33

TEKUCI RASHODI

KAPITALNI RASHODI

OTPLATE KREDITA

BUDZETSKA

REZERVA

OSTALI IZDACI

 
Структуру буџетске потрошње чине: 

- текући расходи осим расхода обрачунског карактера, 

- трансфери између различитих јединица власти, 

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

- остали издаци и  

- буџетска резерва. 
 

ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

Текући расходи се састоје од:  
- расхода за лична примања, 

- расхода по основу коришћења роба и услуга,  

- расхода финансирања и других финансијских трошкова, 
- субвенција, 

- грантова и  

- дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине. 

Текући расходи су планирани у износу од 1.316.070 КМ, што је у односу на ребаланс за 
2020.годину  више за 7%. Учешће текућих трошкова у укупно планираним расходима је 87,13%. 

Расходи за лична примања су планирани у износу од 745.660 КМ, што је за 14% више него у 

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

према препоруци Ревизије за јавни сектор, пошто је до сада ове послове обављало лице - представник 

књиговодственог бироа. Такође, примљена је и спремачица, због преласка општинске администрације у 
нову зграду крајем прошле године, усљед чега је дошло до повећања обима посла, због повећања како 

зграде општинске управе, тако и круга око ње. Крајем прошле године, примљен је и приправник за којег 

ће дио трошкова суфнансирати Завод за запошљавање. Оно што је додатно условило повећање расхода 

за лична примања у 2021.години јесте посљедица изборне 2020.године, која је довела до престанка 
мандата два функционера, али којима припада право на бруто плату у трајању од шест мјесеци, у висини 

коју су имали у вријеме престанка функције. У расходе за лична примања спадају: бруто плате радника и 

функционера, накнаде за превоз радника на посао и са посла, накнаде за топли оброк у бруто износу, 
регрес и јубиларне награде, такође, у бруто износу и једнократне помоћи, све у складу за законским 

прописима.  

Расходи по основу коришћења роба и услуга су планирани у износу од 234.390 КМ или 9% мање у 

односу на ребаланс за 2020.годину. Расходи из ове групе обухватају: расходе по основу закупа, расходе 
по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга, расходе за режијски 

материјал, расходе за текуће одржавање, расходе по основу путовања, расходе за стручне услуге, 

расходе за одржавање јавних површина и заштите животне средине и остале непоменуте расходе. У 
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односу на ребаланс 2020.године, дошло је до повећања ставке гдје су планирана средства за израду 

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

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

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

у 2017. и 2019.години.  

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

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

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

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

242.500 или 13% у односу на ребаланс за 2020.годину, а односе се на редовне и једнократне социјалне 

помоћи, додатак за његу и помоћ другог лица, смјештај у домове лица са посебним потребама, помоћ 

породицама палих бораца, ратним војним инвалидима, цивилним жртвама рата и демобилисаним 
борцима, превоз ученика, стипендије студентима и подстицај наталитету. До повећања је дошло код 

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

другог лица, пошто се повећао број захтјева за помоћ Центру за социјални рад. 
Расходи по судским рјешењима су планирани у износу од 5.000 КМ и за 34% више у односу на 

првобитни план.  

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

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

заједнице, као и на изградњу сале за вјерске обреде. 
 

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 

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

Учешће ових трошкова у укупно планираним расходима је 4,27%.  

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

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

Средства за наставак изградње аутобуских стајалишта уз магистрални пут, дионица Обудовац 2 - 

Лончари у Доњем. Жабару су планирана у износу од 1.000 КМ. 
За изградњу Дјечијег вртића на подручју општине је планирано 7.000 КМ. 

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

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

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

мјесечне отплате за 2021.годину. За набавку машине за уређење круга испред зграде Општине 
планирано је 6.500 КМ, а за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара 8.000 КМ. 

За набавку рачунарског програма за обрачун личних примања запослених је планирано 2.000 КМ. 

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

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

односи се на отплате по кредиту који је реализован 2017.године код Нове банке. Кредитна средства су 

намијењена за поврат преосталог дијела раније узетих кредита од банака, измирење дијела обавеза 
према добављачима из ранијих године, асфалтирање локалних путева, изградњу пјешачке стазе и јавне 

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

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

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

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

из ранијих година. 
 

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

Републике Српске („Службени гласник РС“, број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), према којем су општине 
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обавезне усвојити буџет за наредну фискалну годину у текућој години или Одлуку о привременом 

финансирању. 
Буџет је припремљен на основу система јединствене буџетске класификације. 

У оквиру Нацрта буџета за 2021.годину приказана је структура прихода по економској 

класификацији коју чине: порески приходи, непорески приходи, трансфери између буџетских јединица и 
примици за нефинансијску имовину.   

Расходи су приказани табеларно према економској, организационој и функционалној 

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

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

   
 

33. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 50. став 1. и 2. Закона о службеницима и намештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и члана 36. 

став 2. тачка 43. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 

6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 08.04.2021.године, 
доноси: 

 

О Д Л У К У 
о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Доњи Жабар 
 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар, 

како слиједи: 
ЈАВНИ  КОНКУРС 

за избор и именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар 
 

I   ОПИС ПОСЛОВА 
Секретар скупштине обавља послове утврђене законом, Статутом, Пословником Скупштине 

општине Доњи Жабар и Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској 

управи општине Доњи Жабар. 
 

II   МАНДАТ 

Секретар Скупштине општине се именује на вријеме трајања мандата Скупштине општине. 
 

III   СТАТУС 
Секретар скупштине има статус руководећег службеника прве категорије. 

 

IV   ОПШТИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

1. да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине, 

2. да је старији од 18 година, 
3. да има општу здравствену способност, 

4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за 

кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи, 
5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у 

Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса, 

6. да не служи казну изречену од стране Међународног суда за бившу Југославију и да није под 
оптужбом тог Суда, и да се није повиновао налогу да се појави пред Судом (члан 9.ст.1. Устава БиХ). 

 

V   ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА КАНДИДАТЕ 

1.  да има завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правик или први циклус студија са 

звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, 
2.  да има најмање 3 (три) године радног искуства у траженом степену образовања, односно звања, 

3. да има положен стручни испит за рад у управи. Изузетно, лице које је у другим органима и 

организацијама радило, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да сеприми у радни 
однос на радно мјесто секретара Скупштине општине Доњи Жабар, уз обавезу даположи стручни 

испит у року од шест мјесеци од дана запослења. 

4.  да познаје рад на рачунару (WORD). 
 

VI   НЕСПОЈИВОСТ И СУКОБ ИНТЕРЕСА 
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Кандидат не може обављати дужност, активност или бити на положају који доводи до сукоба 

интереса у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 
локалне самоуправе.  
 

VII   ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни доставити доказе о испуњавању општих ипосебних 
услова: 

1.  увјерење о држављанству (не старије од шест мјесеци), 

2.  извод из матичне књиге рођених, 

3.  фотокопију личне карте, 
4.  фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, 

5. фотокопију увјерења о положеном стручном испиту за рад у управи; уколико је кандидат радио у 

другим органима и организацијама, а нема положен стручни испит за рад у управи, може да се прими 
у радни однос на радно мјесто секретара Скупштине општине Доњи Жабар ако поднесе овјерену 

писану изјаву којом се обавезује да ће у року од 6 мјесеци од дана именовања положити стручни 

испит,   
6.  фотокопију увјерења о радном искуству у траженом степену образовања, односно звања, 

7.  својеручну биографију о кретању у служби, 

8. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није осуђиван закривично дјело на 

безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за 
обављање послова у општинској управи, 

9. потписану и од надлежног органа оверену изјаву да кандидат није отпуштан из органа управе као 

резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије 
објављивања конкурса, 

10. потписану и од надлежног органа овјерену изјаву да кандидат није у сукобу интереса. 

Сва потребна документа морају бити достављена у оригиналу или овјереној фотокопији. 

Увјерење о општој здравственој способности доставиће кандидат који буде именован надужност. 
Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија за спровођење јавног кокурса за избор и 

именовање секретара Скупштине општине Доњи Жабар обавиће улазни интервју на којем ће се путем 

усменог разговора вршити оцјењивање стручне оспособљености, знања и вјештина кандидата, а о мјесту 
и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени. 
 

VIII   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Рок за подношење пријава је 15 (петнаест) дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. О резулататима конкурса кандидати ће бити 

писмено обавијештени. 

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЊИ 
ЖАБАР, Николе Тесле 37, 76273 Доњи Жабар, са назнаком „Комисија за избор и именовање секретара 

Скупштине општине Доњи Жабар“. 

За давање додатних обавјештења о јавном конкурсу задужен је службеник општинске управе - 

Свјетлана Стевановић, контакт телефон: 054-875-122. 
Документа приложена уз пријаву неће се враћати кандидатима.  

 

IX   ОБЈАВЉИВАЊЕ 

Конкурс ће бити објављен у дневном листу „Вечерње новости“ и „Службеном гласнику Републике 
Српске“. 

Уколико конкурс не буде истовремено објављен, рок ће се рачунати од дана последњег 

објављивања. 
 

Члан 2. 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-27 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

34. 
 

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

97/16 и 36/19) и члана 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
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број 9/17 и 6/20), Скупштина општине Доњи Жабар, на 3. редовној сједници одржаној дана 

08.04.2021.године, доноси: 
 

П Р О Г Р А М 
кориштења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта  

у непољопривредне сврхе у 2021.години 
 

На основу Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник Републике Српске“, број 

93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), наплаћена накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта 
уплаћује се у односу 30% према Буџету Републике Српске и 70% према Буџету матичне Општине.  

Употреба тих средстава је строго намјенска и прикупљенa средства морају се користити 

искључиво за побољшање особина пољопривредног земљишта, односно привођења непољопривреног 
земљишта пољопривредној производњи. 

Средства прикупљена од накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе у 2020.години, а која износе 6.525,79 КМ, користиће се за побољшање особина 

пољопривредног земљишта за пољопривредну производњу, и то мјерама изградње и уређења каналске и 
путне мреже која служи пољопривредном земљишту. 

Обим и количина извођења радова зависит ће од прикупљених средстава од накнаде за промјену 

намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, на рачун општинских прихода, врста 
прихода 722425. 
 

Број: 01-022-18 /21                                                        ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

35. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 52. Закона о службеницима и намјештеницима у 

органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у складу 
са чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 

6/20), чланом 7. и чланом 31. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 

општине Доњи Жабар“, број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар на 3. редовној сједници 

одржаној 08.04.2021, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

 

I 

Владимир Глишић дипл.правник из Брчког разрјешава се вршиоца дужности секретара 

Скупштине општине Доњи Жабар, због истека периода на који je именован.  
 

  II 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“.  
 

Број: 01-022-25/21                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

36. 
 

На основу члана 39. став 2. тачка 21. и члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 52. Закона о службеницима и намјештеницима у 
органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), а у складу 

са чланом 36. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17 и 

6/20), чланом 7. и чланом 31. Пословника Скупштине општине Доњи Жабар („Службени гласник 
општине Доњи Жабар“,  број 12/17 и 7/19), Скупштина општине Доњи Жабар на 3. редовној сједници 

одржаној 08.04.2021, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању вршиоца дужности  секретара Скушштине општине Доњи Жабар 
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I 

За вршиоца дужности секретара Скушштине општине Доњи Жабар бира се Владимир Глишић, 
дипломирани правник из Брчког. 
 

II 

Вршилац дужностисекретара Скушштине општине Доњи Жабар ступа на функцију даном избора, 

до окончања поступка за избор и именовање у складу са Законом и Одлуком Скупштине општине о 

расписивању јавног конкурса. 
 

III 

Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине 
Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-26 /21                                                       ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
   

 

37. 
 

На основу члана 53. став 1. и 2. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице 

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

општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, број 9/17), Скупштина општине 
Доњи Жабар на 3. редовној сједници одржаној 08.04.2021.године, доноси:  

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање  

секретара Скупштине општине Доњи Жабар 
 

I 
У Комисију за спровођење поступка Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине 

општине Доњи Жабар именују се: 

1.  Мирослав Жигић – предсједник, 
2.  Сања Павловић -  члан, 

3.  Наташа Јосиповић – члан, 

4.  Тодор Шалипур -  члан  и 

5.  Стево Мијатовић - члан. 
 

II 
Поступак за избор секретара Скупштине подразумијева контролу испуњености општих и посебних 

услова и улазни интервју, а проводи се у року од 30 дана од дана истека рока за пријављивање 

кандидата. 
Поступак именовања секретара Скупштине мора се окончати у року од 30 дана од дана 

достављања приједлога комисије из тачке 1.овог члана предсједнику Скупштине. 

У случају да јавни конкурс за именовање секретара Скупштине није успио, Скупштина дoнoси 

закључак о неуспјелом јавном конкурсу кojи дoстaвљa свим кaндидaтимa и одлуку о расписивању новог 
јавног конкурса у року од 30 дана од дана утврђивања да јавни конкурс није успио. 
 

III 

Административно-техничке послове за потребе Комисије обављаће Општинска управа. 
 

IV 

Комисија престаје са радом даном именовања секретара Скупштине општине. 
 

V 
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“. 
 

Број: 01-022-28 /21                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ 

Дана: 08.04.2021.године                                                                      Спасоје Стевић, с.р. 
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АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

38. 
 

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

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

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

ситуације општине Доњи Жабар, доноси: 

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

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 11.03.2021.године забрањују се: 

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

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

други породични  скупови сличне природе) 

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања), 

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

пиће. 

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

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

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

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

обавља. 

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

могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за 

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

4. Изузетно од тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

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

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

објеката. 

5. 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 ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

6. До 11.03.2021.године  ограничава се радно време у периоду од 06:00-22:00 часа свим врстама 

угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру 

других објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице,објекти за 

смјештај и др.). 

7. До 11.03.2021.године ограничава се радно време  у периоду од 06:00-22:00 часа свим 

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

8. До 11.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво 

путем шалтерске продаје. 

9. До 11.03.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгостори могу радити искључиво 

путем шалтерске продаје. 

10. До 11.03.2021.године ограничава се број присутних особа у угоститељским објектима на начин 

да се број истих одређује у складу са важећим преопорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
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Републике Српске“  с тим да се присуство  на једној етажи угоститељског објекта ограничава на 

максимално 50 посетилаца. 

11. До 11.03.2021.године забрањују се организованњ рекреативне активости, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних 

спортских активности укључујући и тренажни процес истих. 

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

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

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

13. Субјекти који пружају услуге 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 прописанoг физичког растојања, 

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

14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

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

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

16.  Непоштовање мера забране из 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 58/19) и Законом о заштити 

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

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

других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-2/21 од 23.02.2021.године. 
18. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 02-503-3 /21                                                                                          КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 04.03.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

39. 
 

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

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

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

ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

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

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији 
општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва до 18.03.2021.године забрањују се: 

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

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

3) рад фитнес центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања), 

4) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смештај, исхрану и пиће. 

2. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 
брада), да се придржавају заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на 

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

Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 
3.  Препоручује се грађанима да на отвореном простору користе заштитне маске уколико није могуће 

одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство 

Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном. 
4. Изузетно од тачке 2. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

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

3) лица која обављају физичку и спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката. 
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5.  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 ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за организовање 

рада у зависности од дјелатности коју обављају. 

6. До 18.03.2021.године ограничава се радно време у периоду од 06:00-22:00 часа свим врстама 

угоститељских објеката за исхрану и пиће без обзира да ли послују самостално или у оквиру других 
објеката у којима се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице, објекти за смјештај и др.). 

7. До 18.03.2021.године ограничава се радно време у периоду од 06:00-22:00 часа свим 

приређивачима игара на срећу (кладионице, аутомат клубови, казина, томболе и др.). 
8.  До 18.03.2021.године, у периоду од 22:00 до 06:00 часова, драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

9.  До 18.03.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгостори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 
10. До 18.03.2021.године ограничава се број присутних особа у угоститељским објектима на начин да 

се број истих одређује у складу са важећим преопорукама ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике 

Српске“ с тим да се присуство на једној етажи угоститељског објекта ограничава на максимално 50 
посетилаца. 

11. До 18.03.2021.године забрањују се организовањe рекреативне активости, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних 
спортских активности укључујући и тренажни процес истих. 

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

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

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 
13. Субјекти који пружају услуге 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 прописанoг физичког растојања, 

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

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

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

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

организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 
16. Непоштовање мера забране из 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 58/19) и Законом о заштити 

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

других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број  02-503-2-3/21 од 04.03.2021.године. 

18.  Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-4 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 11.03.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

40. 
 

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник 
Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести 

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

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

 

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

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 



Петак, 16. април 2021.године. - СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР - Број 2/21 

страна 26. 

 

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

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва налаже се провођење сљедећих мјера: 

1)  до 29.03.2021.године забрањују се:  

- сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица, 

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

други породични  скупови сличне природе), 

- рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-билдинг клубови и слични објекти) и културно-

умјетничким друштвима, 

- организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, 

2)  од 22.03. до 29.03.2021.године забрањују се: 

- рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално  

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

станице и др.) изузев објеката из тачке 2. овог Закључка, 

- обављање услужних и занатских  дјелатности чије обављање захтијева непосредан контакт са 

корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање 

тијела) 

- рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на 

срећу, осим класичне томболе, 

- активности унутар установа културе које подразумијевају истовременно присуство више лица у 

истом простору (позоришта, биоскопи, музеји, галерије). 

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења 

пружати услуге смјештаја а услуге исхране и пића могу пружати у периоду  од 06:00 до 22:00 часа 

гостима којима пружају услуге смјештаја.  

3.  У периоду од 22.03. до 29.03.2021.године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама 

основних и средњих школа и универзитета у Републици Српској уз организовање наставе на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације. 

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

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

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

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

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

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

Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 

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

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

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

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

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

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 

5) обезбједе једно или више лица која ће упозоровати  посјетиоце и кориснике услуга да се морају 

придржавати преопручених еидемиолошких мјера ( ковид редар/редари) а у супротном им ускратити 

услугу. 

8.  Изузетно од тачке 1. подтачка 2. алинеја 1. до 29.03.2021.године у периоду од 06:00 до 21:00 

часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као и шалтерска продаја хране и пића без 

могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта. 
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9.  До 29.03.2021.године забрањује се продаја алкохолних пића свим привредним субјектима од 22:00 

до 06:00 часова. 

10.  До 29.03.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

11. До 29.03.2021.године забрањују се организоване рекреативне активности, тренажни процеси и 

такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим професионалних 

спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства публике, родитеља или 

других лица која нису акредитована од стране организатора. 

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

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

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

13.  Субјекти који пружају услуге грађанима,  дужни су: 

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

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

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

односу на његову површину. 

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

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

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

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

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

17. Овим Закључком ставља се ван снаге Закључак о регулисању рада трговинских, занатских и 
других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-4/21 од 11.03.2021.године. 

18.  Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-5 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 22.03.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

 

41. 
 

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

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

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

ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

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

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва налаже се провођење сљедећих мјера: 

1) до 05.04.2021.године забрањују се  

- сва јавна окупљања у групама већим од 30 лица, 

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

други породични скупови сличне природе), 

- рад фитнес центрима (фитнес клубови, боди-билдинг клубови и слични објекти) и културно-

умјетничким друштвима, 

- организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, 
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- рад угоститељским објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално  

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

станице и др.) изузев објеката из тачке 2. овог Закључка, 

- рад приређивачима игара на срећу, осим приређивачима интернет игара и лутријских игара на 

срећу, осим класичне томболе, 

- активности унутар установа културе које подразумијевају истовременно присуство више лица у 

истом простору ( позоришта, биоскопи, музеји, галерије). 

2. Угоститељи који послују у угоститељском објекту за смјештај могу без временског ограничења 

пружати услуге смјештаја а услуге исхране и пића могу пружати у периоду од 06:00 до 22:00 часа 

гостима којима пружају услуге смјештаја.  

3. У периоду од 29.03. до 05.04.2021.године обуставља се васпитно-образовни рад у просторијама 

основних и средњих школа и универзитета у Републици Српској уз организовање наставе на даљину 

коришћењем средстава електронске комуникације. 

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

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

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

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

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

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

Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 

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

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

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

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

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

     организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 

5) обезбједе једно или више лица која ће упозоровати  посјетиоце и кориснике услуга да се морају 

придржавати преопручених еpидемиолошких мјера (ковид редар/редари) а у супротном им 

ускратити услугу. 

8.  Изузетно од тачке 1. подтачка 5. Од  29.03.2021.године  до 05.04.2021.године у периоду од 06:00 до 

21:00 часова дозвољава се вршење услуге доставе хране и пића као и шалтерска продаја хране и пића без 

могућности конзумирања унутар и испред угоститељског објекта. 

9.  Од 29.03.2021.године до 05.04.2021.године  у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим 

привредним субјектима продаја алкохолних пића. 

10. До 29.03.2021.године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу радити искључиво путем 

шалтерске продаје. 

11. Од 29.03.2021.године до 05.04.2021.године забрањују се организоване рекреативне активности, 

тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим 

професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства 

публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора. 

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

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

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

13. Од 29.03.2021.године до 05.04.2021.године у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском 

саобраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих мјеста за седење. 

14. Субјекти који пружају услуге грађанима, дужни су: 
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1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт 

за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење  броја лица у објекту 
у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописанoг физичког растојања, 

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

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

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

16. 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. 
17.  Непоштовање мера забране из  овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном 

реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

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

других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-5/21 од 22.03.2021.године. 

19. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-6 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 26.03.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

42. 
 

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

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

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

ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

З А К Љ У Ч А К  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКЉУЧКА О РЕГУЛИСАЊУ  РАДА УГОСТИТЕЉСКИХ, 

ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

1. У Закључку о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и 

служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-6/21 од 26.03.2021.године, тачке 2. и 3. се 

мењају и гласе: 

„2. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021. године ограничава се рад угоститељским 

објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других 

објеката у којима се обавља  привредна делатност (бензинске пумпне станице и др.) на начин да 
се у периоду од 06:00 до 22:00 часа дозвољава вршење услуге доставе хране и пића, шалтерска 

продаја хране и пића те послуживање хране и пића у вањском делу угоститељског објекта, 

односно у простору за услуживање на отвореном (љетња башта,тераса,врт) уз услов да је 
простор  отворен са најмање три стране, без обзира да ли је поменути простор наткривен, уз 

строго поштовање упутстава ЈЗУ „Институт  за јавно здравство Републике Српске“. 

3. У периоду од 05.04.2021. до 08.04.2021.године угоститељи који послују у угоститељском 

објекту за смештај, услуге смештаја могу пружати без временског ограничења, а услуге исхране 
и пића само гостима којима пружају услуге смештаја у периоду од 06:00-22:00 часа, док гостима 

који нису корисници услуге смештаја могу пружати остале услуге у складу са тачком 2. овог 

Закључка.“ 
2. После тачке 3. додаје се нова тачке 3а. која гласи: 

„За. Од 08.04.2021.године дозвољава се рад угоститељским објектима за смештај, исхрану и 

пиће, уз строго поштовање упутстава које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство 
Републике Српске“. 

3. Овај Закључак ступа на снагу 05.04.2021.године. 
 

Број: 02-503-2-7 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 05.04.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
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43. 
 

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

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

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

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

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

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва од 08.04.2021. до 15.04.2021.године 

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

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

други породични  скупови сличне природе), 
3)  организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће, 

на отвореном и у затвореном простору. 

2. У периоду од 08.04.2021. до 15.04.2021.године ограничава се радно време угоститељским 
објектима за исхрану и пиће укључујући објекте који послују самостално или у оквиру других објеката у 

којимa се обавља привредна дјелатност (бензинске пумпне станице и др.) од 06:00 до 22:00 часова, 

строго поштујући упутства ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“. 

3. Обавезују се грађани да у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и 
брада), да се придржавају  заштитне мјере физичког растојања од два метра како у затвореном тако и на 

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

Српске“ за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља. 
4.  Изузетно од тачке 3. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката. 

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

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

Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 
6.  Обавезују се тржнице,робне куће као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за 

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

складу са тачком 3.овог закључка. 
7.  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) се придржавају се упутстава ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 
5) одреде једно или више лица за спровођење епидемиолошких  мера унутар продајног објекта, уз 

могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мера. 

8. Од 08.04.2021.године до 15.04.2021.године  у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим 
привредним субјектима продаја алкохолних пића. 

9. Од 08.04.2021. године па до 15.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу 

радити искључиво путем шалтерске продаје. 

10. Од 08.04.2021.године до 15.04.2021.године забрањују се организоване рекреативне активности, 
тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим 

професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства 

публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора. 
11. Од 08.04.2021. до 15.04.2021. године у аутобусима којим се обавља превоз лица у друмском 

соабраћају број лица која се превозе не може бити већи од броја регистрованих места за седење. 

12. Субјекти који обављају регистровану дјелатност  дужни су да услове за обављање дјелатности  
прилагоде  мјерама прописаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за 

спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту. 
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13. Субјекти који пружају услуге грађанима, дужни су: 

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

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

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

14. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

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

15. Општина Доњи Жабар и ЈУ „Центар за социјални рад „Доњи Жабар“ Доњи Жабар дужни су 
организовати рад од куће за раднике за послове за које је то могуће. 

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

и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити становништва 
од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број 90/17, 42/20 и 98/20). 

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

других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-6/21 од 26.03.2021.године и 

број 02-503-2-7/21 од 05.04.2021.године. 
18. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 

 

Број: 02-503-2-8 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 07.04.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

44. 
 

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

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

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

ситуације општине Доњи Жабар,  доноси: 
 

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

И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И СЛУЖБИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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

општине Доњи Жабар и заштите и спасавања становништва од 12.04.2021. до 19.04.2021.године 

забрањују се: 

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

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

други породични  скупови сличне природе), 

3) организација и извођење музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и 
пиће, на отвореном и у затвореном простору. 

2.  Од 12.04.2021. до 19.04.2021.године ограничава се радно време у периоду од 06:00 до 22:00 часа:   

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

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

станице, објекти за смјештај и др.),  

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

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

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

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

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

4.  Изузетно од тачке 3. oбавезе ношења заштитне маске су изузета: 

1) дјеца млађа од 7 година живота, 

2) лица са инвалидитетом и деца са сметњама у развоју, 
3) лица која обављају физичку и спортску  активност у оквиру спортских објеката. 

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

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

Републике Српске“ за коришћење заштитне маске на отвореном простору. 
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6.  Обавезују се тржнице,робне куће као и остали продајни објекти да одреде једно или више лица за 

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

складу са тачком 3.овог закључка. 

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

организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају, 

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

уз могућност ускраћивања пружања услуге у случају непридржавања мера. 

8.  Од 12.04.2021.године до 19.04.2021.године  у периоду од 22:00 до 06:00 часова забрањује се свим 

привредним субјектима продаја алкохолних пића. 

9.  Од 12.04.2021. године па до 19.04.2021. године у периоду од 22:00 до 06:00 часова драгстори могу 

радити искључиво путем шалтерске продаје. 

10. Од 12.04.2021.године до 19.04.2021.године забрањују се организоване рекреативне активности, 

тренажни процеси и такмичарске активности спортских организација и спортиста свих узраста осим 

професионалних спортских активности укључујући и тренажни процес истих, али без присуства 

публике, родитеља или других лица која нису акредитована од стране организатора. 

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

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

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

12. Субјекти који пружају услуге грађанима, дужни су: 

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

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

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

у односу на његову површину.  

13. Субјекти који обављају регистровану дјелатност могу самостално обављати дезинфекцију 

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

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

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

15. Непоштовање мера забране из  овог закључка санкционисаће се у складу са Законом о јавном 

реду и миру („Службени гласник Републике Српске“, број 11/15 и 58/19) и Законом о заштити 

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

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

других објеката и служби на територији општине Доњи Жабар број 02-503-2-8/21 од 07.04.2021.године. 

17. Овај Закључак ступа на снагу даном доношења. 
 

Број: 02-503-2-9 /21                                                                                       КОМАДАНТ ШТАБА 

Датум: 12.04.2021.године                                                                                Перо Павловић, с.р.  
   

 

 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

45. 
 

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

97/16 и 39/19) и члана 9. став 1. алинеја прва Одлуке о јавним расправама („Службени гласник општине 

Доњи Жабар“, број 9/09), Начелник општине Доњи Жабар, доноси:  
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З А К Љ У Ч А К   
о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о нацрту буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину 

 

1. Утврђује се План одржавања јавне расправе о Нацрту буџета општине Доњи Жабар за 
2021.годину: 

Ред. 

бр. 
МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА  

Датум и вријеме одржавања 

јавне расправе  
Мјесто одржавања/локација 

 
1.  ДОЊИ ЖАБАР, ЧОВИЋ ПОЉЕ И 

ЛОНЧАРИ 

23.03.2021.године 

у  16:00часова  

 

Сала скупштине  општине 

Доњи Жабар Ул.Николе Тесле 

бр.37  Доњи Жабар 

            

2. За водитеља јавне расправе одређује се Цвијета Симић, дипл. економиста, за представника 

организатора-уводничара одређује се Начелник општине, и за записничара, Ружица Јовичић.  

3.  На јавној расправи водиће се записник на прописаном обрасцу, који потписују водитељ јавне 

расправе и записничар. Записник се умножава и доставља организатору јавне расправе у року од три 

дана од дана одржавања јавне расправе. 

4. У складу са овим Планом обавештавају се грађани јавним позивом на огласним таблама 
општине Доњи Жабар,  огласним таблама мјесних заједница и на званичној интернет страници општине 

Доњи Жабар о мјесту и времену одржавања јавне расправе о нацрту буџета општине Доњи Жабар за 

2021.годину. 

5. Нацрт буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину доступан је на инфо-пулту општине Доњи 

Жабар. 

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

општине Доњи Жабар". 

Број: 02-401-2 /21                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 17.03.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
   

 

 

46. 
 

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 следећу: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - ОДРЖАВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ 

САДРЖАЈА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2021.ГОДИНИ 
 

I 

Приступа се поступку јавне набавке услуга - одржавање и ажурирање садржаја интернет 

презентације општине Доњи Жабар, ЈРЈН 64216000-3. 
 

II 

Процењена вредност јавне набавке је до 1.300,00 КМ, са ПДВ-ом. 
 

III 
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за накнаде за рад ван 

радног времена”, економски код 413930, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 

За предметну јавну набавку спровешће се директни споразум.  
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V 

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

Број: 02-404-7 /21                                                                                       НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 06.03.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
   

47. 
 

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 следећу: 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА - ТОНЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ  

ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

I 

Приступа се поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у Општинској управи 
општине Доњи Жабар, ЈРЈН 30125110-5. 

 

II 

Процењена вредност јавне набавке је до 250,00 КМ, са ПДВ-ом. 
 

III 

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: 02-404-5-1 /21                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 26.03.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  

   

 

48. 
 

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 ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР 
 

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 250,00 КМ, са ПДВ-ом.  
 

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

материјал”, економски код 412310, потрошачка јединица 0072130. 
 

IV 
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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: 02-404-2-2 /21                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 26.03.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
   

 

49. 
 

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

Српске“, број 97/16 и 36/19), члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 

39/14), члана 4. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и радова („Службени гласник општине 
Доњи Жабар“, број 2/11) и члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи 

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

П О С Е Б Н У    О Д Л У К У  
О ПРИСТУПАЊУ ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА - адвокатске сулуге  

за потребе општине Доњи Жабар у 2021.години 

 
 I 

Доноси се Посебна одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - адвокатске услуге за 

потребе општине Доњи Жабар у 2021.години,  ЈРЈН 79100000-5. 
 

II 

Овом Одлуком врши се допуна табеларног приказа привременог плана јавних набавки у 
2021.години, који се сматра саставним делом ове одлуке. 
 

III 

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

Доњи Жабар“. 
 

Број: 02-404-9 /21                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.04.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  

 
Д О П У Н А 

ПРИВРЕМЕНОГ  ПЛАНА  ЈАВНИХ  НАБАВКИ  У  2021.ГОДИНИ 
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50. 
 

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), доноси: 
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О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА - АДВОКАТСКЕ  УСЛУГЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ДОЊИ ЖАБАР У 2021.ГОДИНИ 
 

I 

Приступа се поступку јавне набавке услуга - адвокатске услуге за потребе општине Доњи Жабар у 

2021.години, ЈРЈН 79100000-5, путем директног споразума. 

 

II 

Процењена вредност јавне набавке је 4.000,00 КМ, са ПДВ-ом.  
 

III 

Средства за извршење ове одлуке обезбедиће се из буџета општине Доњи Жабар за  2021.годину. 
Буџетска ставка са које се обезбеђују финансијска средства је „расходи за адвокатске услуге 412-

750, 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: 02-404-9 /21                                                                                      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Датум: 12.04.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
   

 

51. 
 

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

97/16 и 36/19), члана 65. Статута општине Доњи Жабар („Службени гласник општине Доњи Жабар“, 
број 9/17 и 6/20) и актом Министарства рада и борачко-инвалидске заштите број 16-03/1-56-266/21 од 

30.03.2021.године, Начелник општине Доњи Жабар, доноси: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е  
о именовању Комисије за спровођење поступка помоћи социјално угроженим  

и незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске  
 

I 

Именује се Комисија за спровођење поступка помоћи социјално угроженим и незапосленим 

борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у саставу: 
 

1. Радмила Божић, Самостални стручни сарадник за борачко-инвалидску заштиту, предсједник 

Комисије, 

2. Бранко Гајић, Предсједник општинске борачке организације, члан Комисије, 
3. Перо Стевановић, Представник удружења „Ветерани Републике Српске“, члан Комисије. 

 

II 

Задатак Комисије из члана 1. овог Рјешења је да спроведе поступак помоћи социјално угроженим 

незапосленим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске од прве до пете категорије, 

млађима од 60 година, у складу са Јавним позивом Министарства рада и борачко инвалидске заштите 
број 16-03/2.1-56-266/21 од 30.03.2021. године. 
 

III 

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине 

Доњи Жабар“  
 

Број: 04/6-56-6 /21                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Датум: 12.04.2021.године                                                                              Перо Павловић, с.р.  
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САДРЖАЈ: 
 

АКТИ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 
25.  Закључак о усвајању извода из записника са 2. редовне сједнице СО Доњи Жабар, 

26.  Закључак о усвајању Извјештаја о кориштењу новчаних накнада од посебних водних накнада у 2020.години, 

27.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању Општинске борачке организације, 

28.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду и финансијском пословању спортских организација, 

29.  Закључак о усвајању Извјештаја о наплати прихода по основу пореза на имовину, 

30.  Закључак о усвајању Извјештаја о пословању и  финансијски извјештај ЈУ Центар за социјални рад - Д. Жабар, 

31.  Закључак о усвајању Извјештаја о раду Правобранилаштва РС, сједиште замјеника у Добоју, 

32.  Одлука о усвајању нацрта буџета општине Доњи Жабар за 2021.годину, 

33.  Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање Секретара СО Доњи Жабар, 

34.  Програм коришћења средстава од накнаде за претварање пољопривредног земљишта у непољопривредно, 

35.  Рјешење о разрјешењу в.д. Секретара СО Доњи Жабар, 
36.  Рјешење о именовању в.д. Секретара СО Доњи Жабар, 

37.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор и именовање Секретара СО Д.Жабар, 
 

АКТИ  ШТАБА  ЗА  ВАНРЕДНЕ  СИТУАЦИЈЕ 
 

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

општине Доњи Жабар, од 04.03.2021.године, 

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

општине Доњи Жабар, од 11.03.2021.године. 

40. Закључак о регулисању рада угоститељских, трговинских, занатских и других објеката и служби на територији 
општине Доњи Жабар, од 22.03.2021.године, 

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

општине Доњи Жабар, од 26.03.2021.године. 

42. Закључак измјенама идопунамаЗакључка о регулисању рада угоститељских,  трговинских, занатских и других 

објеката и служби на територији општине Доњи Жабар, од 05.04.2021.године. 

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

општине Доњи Жабар, од 07.04.2021.године, 

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

општине Доњи Жабар, од 12.04.2021.године. 
 

АКТИ  НАЧЕЛНИКА  ОПШТИНЕ 
 

45.   Закључак о утврђивању Плана одржавања јавне расправе о нацрту буџета општине Д.Жабар за 2021.год, 

46.  Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - одржавање иажурирање садржаја интернет презентације 

општине Доњи Жабар, 

47.  Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - тонери за потребе запослених у Општинској управи 

општине Доњи Жабар, 

48.  Одлука о приступању поступку јавне набавке роба - канцеларијски материјал за потребе Општинске управе 

општине Доњи Жабар, 
49.  Посебна одлука о приступању јавној набавци услуга - адвокатске услуге за потребе општине Доњи Жабар у 

2021.години, 

50.  Одлука о приступању поступку јавне набавке услуга - адвокатске услуге за потребе општине Доњи Жабар у 

2021.години, 

51.  Рјешење о именовању Комисије за спровођење поступка помоћи социјално угроженим и незапосленим 

борцима одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске. 
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Издавач: Општина Доњи Жабар, Доњи Жабар. Одговорни уредник: Владимир Глишић, дипл.правник, в.д. 

Секретара Скупштине општине Доњи Жабар; администратор: Миле Максимовић. Тел./факс: 054-875-100.  

„Службени гласник општине Доњи Жабар“ излази по потреби.  Рачун јавних прихода општине Доњи Жабар: 562-

011-00000765-86 отворен код НЛБ Банке а.д. Бања Лука - филијала у Брчком. 


