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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 30. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени гласник Републике
Српске", број: 54/08,126/08 и 92/09) и члана 35.и 60. Статута Општине Шамац ("Службени гласник
Општине Шамац", број: 4/05 и 9/07), и члана 92.став 1.Пословника Скупштине Општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“,број 10/09,9/10 и 20/10), Скупштина Општине Шамац, на
Тридесеттрећој редовној сједници, одржаној дана 27.12.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Усваја се Буџет општине Шамац за 2012.годину у износу од 7.070.000 КМ.
Члан 2.
Буџет општине Шамац за 2012.годину је саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине
Шамац", а примјењиваће се од 01.јануара 2012.године.
Број: 07-022-265/11
Дана, 27.12. 2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

I – ПРАВНИ ОСНОВ
Биџет општине доноси се у складу са чланом 30. Закона о буџетском систему Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 54/08,126/08 и 92/09 ). Ставом 2. члана 30. Закона о
буџетском систему Републике Српске прописано је да Скупштина општине по добијеној сагласности од
Министарства, доноси буџет општине и Одлуку о усвајању буџета општине.
II - ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА
Буџет се припрема и доноси према буџетском календару. Календар буџета општине је:
• 5. јул – општине анализирају достављени Документ оквирног буџета
• 20. јул – одјељење за финансије издаје буџетским корисницима упутство за припрему нацрта
буџета општине за наредну фискалну годину,
• 15. септембар – буџетски корисници достављају одјељењу за финансије буџетски захтјев за
наредну фискалну годину,
• 15. октобар – одјељење за финансије израђује нацрт буџета општине, водећи рачуна о
смјерницама садржаним у документу оквирног буџета,
• новембар – Начелник општине усваја нацрт буџета,
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•
•

28.новембар–1.децембар - одржавање јавних расправа
5. децембар – Начелник општине усваја приједлог буџета Општине за наредну фискалну
годину,
• 15.децембар – Скупштина општине доноси буџет за наредну фискалну годину
• 24. децембар – одјељење за финансије доставља усвојени буџет Министарству финансија РС.
Буџет се доноси за фискалну годину која почиње 1. јануара, а завршава 31. децембра календарске
године. Буџет се доноси прије почетка фискалне године, у супротном доноси се Одлука о привременом
финансирању, најдуже за период од 1. јануара до 30. јуна текуће фискалне године.
III – ИЗВОРИ ПРИХОДА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
Буџет општине је процјена годишњих прихода, помоћи и финасирања и процјена годишњих расхода и
других издатака општине. Буџет општине је заснован на приходима који се наплаћују на два примарна
начина:
• од прихода који припадају општини,
• од прихода који се дијеле између буџета Републике и буџета општина
Приходи који припадају општини су:
1. порез на имовину,
2. новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје утврђене одлукама
општина,
3. општинске административне таксе,
4. комуналне таксе,
5. посебне водне накнаде-накнада за заштиту од вода,
6. општинске накнаде за кориштење природних и других добара од општег интереса,
7. порез на добитке од игара на срећу и
8. остали општински приходи
Приходи који се дијеле између буџета Републике и буџета Општина су:
1.приходи од индиректних пореза уплаћени у буџет Републике Српске са Јединственог рачуна УИО,
након издвојеног дијела средстава за сервисирање спољњег дуга Републике Српске дијеле се на следећи
начин:
• буџет Републике Српске
72,0%
• буџети општина и градова
24,0%
• буџет «ЈП Путеви Републике Српске»
4,0%
Појединачно учешће општина и градова у расподјели врши се на основу формуле,а у складу са
следећим критеријумима :
• 75% на основу броја становника општине
• 15% на основу површине општине
• 10% на основу броја ученика у средњим школама.
Средства дозначена општинама сматрају се општим трансфером,те их општине троше у складу са
својим буџетима.
2.порез на доходак,
3.накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта,
4.концесиона накнада за кориштење минералних сировина,
5.посебне водне накнаде,
6.одузета имовинска корист и средства добијена од продаје
одузетих предмета из надлежности Републичке управе за
инспекцијске послове.
IV – МЕТОДОЛОГИЈА ПЛАНИРАЊА ПРИХОДА
Планирање прихода за 2012. годину засновано је на бази података о извршеним приходима у више
година и процјене остварења за 2011. годину, те на основу смјерница и препорука из Документа
оквирног буџета РС за период 2012.-2014.године.
1.– УКУПНА БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
Укупнa буџетска средства за 2012.годину су планирана у износу од 7.070.000 КМ, а мања су за 3% у
односу на Ребаланс буџета за 2011.годину.

Страна 3 - Четвртак, 29. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 18
Структуру буџетских средстава чине: Порески приходи, Непорески приходи, Грантови и Примици за
непроизведену сталну имовину.
1.А. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порески приходи су планирани у износу од 4.708.000 КМ и за 5% су већи у односу на Ребаланс буџета
2011.године. Разлог повећању ове групе прихода је значајно допринијело веће остварење Прихода од
индиректних пореза у односу на планирани приход 2011.године, прихода од пореза на финансијске и
капиталне трансакције као и прихода од пореза на лична примања и прихода од самосталних
дјелатности.
Од 01.02.2011.године је ступио на снагу Закон о порезу на доходак којим је неопорезиви дио дохотка
укинут што је и произвело већи основ за обрачун пореза а самим тим и увећало приход по том основу.
Од 01.01.2012.године се очекује примјена Закона о порезу на непокретности а његовом примјеном се
укидају приходи :порез на имовину , порез на наслијеђе и поклоне и порези на финансијске и капиталне
трансакције.
На основу процјене остварења од наведена три прихода која се укидају, планирани приход за
2012.годину од пореза на непокретности је у износу од 400.000 КМ.
У структури пореских прихода су заступљени :
-порези на доходак,
-порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности,
-порези на имовину (порез на непокретности),
-индиректни порези дозначени од Управе за индиректно опорезивање и
-остали порески приходи.
1.Б. НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Непорески приходи су планирани у износу од 1.862.000 КМ, или у готово истом износу као и
2011.године.
Административна служба се континуирано залаже за наплату својих потраживања,а у складу са
законским прописима.
Непореске приходе чине:
-приходи од закупа и ренте,
-општинске административне таксе,
-комуналне накнаде и таксе,
-накнаде по разним основама,
-приходи од пружања јаних услуга,
-новчане казне и
-остали непорески приходи.
1.В. ГРАНТОВИ
Капитални грантови из земље су планирани у износу од 250.000 КМ ,а односе се на приход од учешћа
грађана у заједничким пројектима.
Учешће грађана у заједничким пројектима у износу од 250.000КМ представља очекивана средства од
грађана за изградњу путева и канала, изградњу јавне расвјете,изградњу и реконструкцију сеоских
домова у мјесним заједницама, те осталих пројеката за које грађани изразе интересовање, а који су у
складу са развојним програмима општине.
1.Г. ПРИМИЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ СТАЛНУ ИМОВИНУ
Примици за земљиште су планирани у износу од 250.000 КМ, а односе се на продају земљишта које је у
власништву Општине , а у сврху економског просперитета општине, привредног развоја а самим тим и
повећаним запошљавањем радника.
Наведени примици зависе од заинтересованости инвеститора за улагања на подручју општине Шамац.
План буџетских средстава по економској класификацији за 2012. годину, Ребаланс буџета за
2011.годину, процјена остварења за 2011.годину, индекс: план за 2012.годину у односу на Ребаланс
буџета за 2011 годину , дати су у табели број 1.
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БУЏЕТСКА СРЕДСТВА-ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 1.
Ред.
бр.
1

КОНТО
2

А
I
1
2

710000
711100

3

713100

4
5
6

714100
714100
714200

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

714300
715100
715200
717100
719100
720000
721200
722100
722300
722400
722500

19
20
21
22
23
24

723100
729100
730000
731100
731200

25
26
27
28

810000
813100
920000
921200

РЕБАЛАНС Процјена
Инд
БУЏЕТА остварења БУЏЕТ -екс
ОПИС
2011.год.
2011.год. 2012.год. 6/4
3
4
5
6
7
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ( А+Б+В+Г +Д)
7.300.000 7.300.000 7.070.000
97
ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ (А+Б+В+Г)
6.747.000 6.747.000 7.070.000 105
ПРИХОДИ (A+Б+В)
6.547.000 6.547.000 6.820.000 104
А.ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
4.475.000 4.618.000 4.708.000 105
Порези на доходак
4.000
4.000
4.000 100
Порези на лична примања и приходе од
447.000
470.000 470.000 105
самосталних дјелатности
Порези на имовину (порез на
непокретности)
400.000
Порези на имовину
145.000
145.000
Порези на насљеђе и поклоне
25.000
25.000
Порези на финансијске и капиталне
трансакције
100.000
120.000
Порези на промет производа
15.000
15.000
Порези на промет услуга
15.000
15.000
Индиректни порези дозначени од УИО
3.720.000 3.820.000 3.830.000 103
Остали порески приходи
4.000
4.000
4.000 100
Б.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
1.872.000 1.729.000 1.862.000
99
Приходи од закупа и ренте
180.000
180.000 400.000 222
Општинске административне таксе
120.000
100.000 100.000
83
Комуналне накнаде и таксе
670.000
670.000 600.000
90
Накнаде по разним основама
679.000
545.000 515.000
76
Приходи од пружања јавних услуга
180.000
185.000 189.000 105
Приходи општинских органа управе
80.000
80.000
89.000 111
Остали приходи од пружања јавних
услуга
100.000
100.000 100.000 100
Новчане казне
8.000
4.000
8.000 100
Остали непорески приходи
35.000
45.000
50.000 143
В.ГРАНТОВИ
200.000
200.000 250.000 125
Капитални грантови из иностранства
Капитални грантови из земље
200.000
200.000 250.000 125
Г.ПРИМИЦИ ЗА НЕПРОИЗВЕДЕНУ
200.000
200.000 250.000 125
СТАЛНУ ИМОВИНУ
Примици за земљиште
200.000
200.000 250.000 125
Д.ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА
553.000
553.000
Примици од узетих зајмова
553.000
553.000

2. – УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
Због уравнотежења буџета и буџетска потрошња је мања за 3% у односу на Ребаланс буџета за
2011.годину и износи 7.070.000 КМ.
Структуру буџетске потрошње чине:Текући расходи, Издаци за произведену сталну имовину,
Издаци за отплату дугова и Буџетска резерва.
2.А) Текући расходи су планирани у износу од 6.170.700 КМ и за 7% су већи од Ребаланса
буџета 2011.године. Ову групу расхода чине: Расходи за лична примања,расходи по основу
кориштења роба и услуга,расходи финансирања и других финансијских трошкова, субвенције,
грантови и дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине.
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До планираних повећања ове групе расхода дошло је због планираних издвајања средстава
намијењених за запошљавање радника,трошкова локалних избора,већих издвајања за
рекострукцију подручних школа,издвајања за реализацију пројеката повратка и сл.
Расходи за лична примања, планирани за 2012.годину у износу од 2.345.290 КМ су већи за 5%
у односу на план 2011.године, из следећих разлога:
Обрачун плате се врши по најнижој цијени рада од 100,00 КМ, а новом измјеном правилника о
организацији и систематизацији радних мјеста коефицијенти су смањени за 10% у циљу смањења
масе средстава за лична примања.
У центру за социјални рад, двије раднице са вишом стручном спремом одлазе у пензију а
запошљавају се два нова радника са високом стручном спремом,што увећава масу средстава за
бруто плате.
У Дјечијем обданишту „Радост“,такође, планира се запослити један радник, као замјена васпитача
на породиљском одсуству.
Расходи по основу кориштења роба и услуга планирани су у готово истом износу као и
Ребалансом буџета за 2011.годину,у износу од 1.864.690 КМ.
На позицији Расходи финансирања и други финансијски трошкови планирани су у износу од
325.220 КМ и повећани су за 8%, а у складу са уговореним обавезама на примљене
кредите(кредит реализован у 2011.години,чије камате доспијевају на наплату у 2012.години).
Планиране Субвенције за 2012.годину у износу од 192.000 КМ,веће су за 100.000 КМ у односу на
Ребаланс буџета 2011.године.Повећање је услиједило због нове позиције –Субвенције за
запошљавање радника у износу од 90.000 КМ, и повећања Субвенција за подстицај у развоју
пољопривреде за 10.000 КМ.
Код субвенција за запошљавање радника у износу од 90.000 КМ,планирана средства су
намијењена послодавцима који буду запошљавали нове раднике са Завода за запошљавање
.Начин расподјеле тих средстава ће бити регулисан правилником о расподјели средстава којег ће
Начелник општине предложити Скупштини општине на усвајање.Износи по једном запосленом
раднику ће зависити од броја новозапослених радника, сходно правилнику.
Грантови су већи у односу на планиране Ребалансом буџета 2011.године за 8% или у износу од
55.000 КМ. Разлог повећања је услиједио због нових а неопходних трошкова који се односе на
:трошкове локалних избора у износу од 30.000 КМ,капиталне грантове Основним школама у
износу 20.000 КМ, пројекте у области туризма у износу од 5.000 КМ.
Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине су планиране за 13%
више него 2011.године.По усвојеном нацрту новог Закона о социјалној заштити чија се примјена
очекује од 01.01.2012.године долази до повећања накнада за помоћ и његу другог лица и сталне
новчане помоћи а сваке године долази и до повећања трошкова за смјештај штићеника у Установе
социјалне заштите.
Поред наведеног,планирана је и нова позиција Текуће дознаке грађанима-издаци у циљу
реализације пројеката повратка у износу од 20.000 КМ.
2.Б) Издаци за нефинансијску имовину су за 55% мањи у односу на Ребаланс буџета
2011.године.Планирана су мања издвајања за наведене намјене(капитална улагања) а у циљу
стабилизације буџета.
2.В)Издаци за отплату дугова су планирани у износу од 275.500 КМ и за 6% су већи у односу на
планиране 2011.године.Ови издаци су планирани према ануитетном плану отплате главнице за
2012.годину.
2.Г)Буџетска резерва је планирана у износу од 100.000 КМ.
Средства буџетске резерве могу се користити за:
• покривање непредвиђених издатака за које нису планирана средства у буџету,
• буџетске издатке за које се током године покаже да планирана буџетска средства нису
била довољна,
• привремено извршавање обавеза буџета услед смањеног обима буџетских средстава,
изузетно за остале намјене у складу са одлукама Начелника.
О кориштењу средстава буџетске резерве одлучује Начелник Општине својим актом и полугодишње и
годишње извјештава Скупштину о утрошеним средствима буџетске резерве.
Детаљнија
анализа
буџетске
потрошње
приказана
је
у
наредним
табелама
по
економској,организационој и функционалној класификацији.
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 2.
Ред
број Група
1
Б
II
1
2

3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Конто
2

ОПИС
3
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
(А+Б+В+Г)

7.300.000 7.070.000

97

Расходи и издаци (А+Б)
А. Расходи
411000
Расходи за лична примања
411100 Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде
трошкова и осталих личних
411200 примања запослених
Расходи по основу коришћења
роба и услуга
412000

6.954.000
5.790.200
2.223.110
1.753.932

6.954.000
5.790.200
2.223.110
1.753.932

6.694.500
6.170.700
2.345.290
1.864.590

96
107
105
106

469.178

469.178

480.700

102

1.865.370 1.864.690

100

412100 Расходи по основу закупа
Расходи по основу утрошка
енергије, комуналних и
412200 комуникационих услуга
412300 Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал за
412400 посебне намјене
412500 Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и
412600 смјештаја
412700 Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања
412800 јавних површина
412900 Остали непоменути расходи
Расходи финансирања и други
413000
финансијски трошкови

10.700

10.700

10.700

100

298.970
85.900

298.970
85.900

297.090
89.400

99
104

21.300
380.300

21.300
380.300

24.800
366.300

116
96

56.000
209.800

56.000
209.800

56.900
197.600

102
94

321.000
481.400

321.000
481.400

351.000
470.900

109
98

300.220

300.220

325.220

108

270.220

270.220

270.220

100

30.000
92.000

30.000
92.000

55.000
192.000

183
209

92.000

92.000

192.000

209

689.500

689.500

744.500

108

689.500

689.500

744.500

108

620.000

620.000

699.000

113

200.000

200.000

224.000

112

280.000

280.000

335.000

120

18
19

415000

20

415200 Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из
416000
буџета општине
Дознаке грађанима које се
416100 исплаћују из буџета општина

16
17

21
22
23

ПРОЦЈЕНА
ОСТВАРЕЊА
БУЏЕТ Инде
2011.год.
2012.год. кс 6/4
5
6
7

7.300.000

Расходи по основу камата на
413100 хартије од вриједности
Расходи по основу камата на
413300 примљене зајмове
414000
Субвенције
Субвенције јавним
414100 нефинансијским субјектима

15

РЕБАЛАНС
БУЏЕТА
2011.
4

Грантови

416300 Дознаке пружаоцима услуга

1.865.370
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социјалне заштите

24

416900

25

26

511100

27
28

511200
511300

29

511400

30

513200

31

621000

32
33
34

Остале дознаке на име
социјалне заштите које се
исплаћују из буџета општина
Б.Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за изградњу и
прибављање
зграда и објеката
Издаци за инвестиционо
одржавање,реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката
Издаци за набавку опреме
Издаци за инвестиционо
одржавање опреме
Издаци по основу улагања у
побољшање земљишта

В.Издаци за отплату дугова
Издаци за отплату главнице
621300 зајмова примљених од банака
Издаци за отплату осталих
621900 дугова
Г.Буџетска резерва
Буџетска резерва

35

140.000

140.000

140.000

100

1.163.800

1.163.800

523.800

45

805.000

805.000

353.000

44

258.000
73.800

258.000
73.800

108.000
45.800

42
62

7.000

7.000

7.000

100

20.000

20.000

10.000

50

261.000

261.000

275.500

106

165.000

165.000

175.500

106

96.000
85.000

96.000
85.000

100.000
100.000

104
118

85.000

85.000

100.000

118

БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 3.

Економ
код
1

412600
412900
412900
412900

ОПИС
2
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0110
Расходи по основу путовања и смјештаја
Остали непоменути расходи(уговорене
услуге)
Расходи за бруто накнаде члановима
скупштинских комисија и радних тијела
Расходи за бруто накнаде скупштинским
одборницима

412900 Расходи по основу репрезентације
Грантови-накнаде члановима Општинске
415200 изборне комисије
Текући грантови политичким
415200 организацијама
Остали текући грантови (трошкови
415220 локалних избора)

РЕБАЛАНС
БУЏЕТА
2011.год.
3

ПРОЦЈЕНА
ОСТВАРБУЏЕТ
2012.год. Индекс
ЕЊА
2011.год.
5/3
4

5

6

1000

1000

1000

100

17.000

17.000

20.000

118

12.000

12.000

15.000

125

210.000

210.000

210.000

100

4.000

4.000

4.000

100

8.500

8.500

8.500

100

35.000

35.000

35.000

100

30.000
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УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120
Остале дознаке на име социјалне заштите
416900 које се исплаћују из буџета општине
Буџетска резерва
УКУПНО :

287.500

287.500

323.500

113

130.000
85.000

130.000
85.000

130.000
100.000

100
118

215.000

215.000

230.000

107

1.500

1.500

3.000

200

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0130
Расходи за специјални материјал(цивилна
412400 заштита)
Расходи за остале стручне услуге(обука
јединица
412700 цивилне заштите)
Расходи за остале бруто накнаде за
412900 рад ван радног односа(мртвозорници)

300

300

2.000

667

5.000

5.000

4.000

80

412900 Остали непоменути расходи(деминирање)

12.000

12.000

15.000

125

415200 Текући грантови-Борачка организација
Остали текући грантови непрофитним
субјектима
415200 (Синдикална организација)
Текуће помоћи породицама палих
бораца,ратних војних инвалида и цивилних
416100 жртава рата
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
511100 објеката
Издаци за инвестиционо одрржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
511200 објеката

47.000

47.000

50.000

106

12.000

12.000

13.000

108

68.000

68.000

68.000

100

16.000

16.000

3.000

19

8.000

8.000

8.000

100

511300 Издаци за набавку опреме
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме

50.000
7.000

50.000
7.000

20.000
7.000

40
100

226.800

226.800

193.000

85

1.309.000
38.300

1.309.000
38.300

1.350.000
38.590

103
101

333.820

333.820

330.000

99

12.300

12.300

12.000

98

УКУПНО:

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
411100
411100

411200
411200

БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0140
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто плате приправника
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
личних примања запослених
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
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личних примања приправника
Расходи за отпремнине
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Раскоди за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Расходи по судским рјешењима
Расходи по основу пореза и доприноса на
412900 терет послодавца (докуп стажа)
УКУПНО:
411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412600
412700
412900
412900

412100

412200
412200
412200

412200
412500
412700

412900

414100

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ
ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0150
Расходи по основу закупа
Расходи за комуналне услуге-дератизација
и
ерадикација
Расходи за комуналне услуге-противградна
заштита
Расходи за комуналне услуге-анализа воде
Расходи за комуналне услуге
(финанс.радова и документ.за газдовање
приват.шумама
Расходи за текуће одржавање(одржавање
водопривредних објеката и водотокова)
Расходи за услуге информисања и медија
Расходи по основу чланарина(Савез
општина
и градова)
Субвенције јавним нефинансијским
субјектима
(превентивна здравствена заштита)

414100 Субвенције за запошљавање радника
Субвенције јавним нефинансијским
субјектима
у области пољопривреде(Подстицај у
развоју
414100 пољопривреде)
415200 Текући грантови -Општински Црвени крст
415200 Текући грантови -Удружења грађана
415200 Текући грантови - Удружење РВИ
Текући грантови спортским
организацијама415200 Спортски савез
Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и
удружењима(суфинансирање
415200 клубова)

10.000
90.000
5.000
65.000
60.000
30.000
9.000
30.000
60.000
72.800
27.400

10.000
90.000
5.000
65.000
60.000
30.000
9.000
30.000
60.000
72.800
27.400

10.000
90.000
5.000
65.000
60.000
30.000
9.000
30.000
60.000
73.000
60.000

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
219

21.000
2.173.620

21.000
2.173.620

10.000
2.232.590

48
103

10.000

10.000

10.000

100

57.000

57.000

50.000

88

15.000
1.800

15.000
1.800

15.000
1.800

100
100

900

900

500

56

110.000
95.000

110.000
95.000

70.000
115.000

64
121

4.500

4.500

4.500

100

2.000

2.000

2.000

100

90.000

90.000
35.000
17.000

90.000
35.000
17.000

100.000
35.000
20.000
5.000

111
100
118

19.000

19.000

19.000

100

272.000

272.000

310.000

114
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415200

415200

415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
415200
416100
416100

Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и удружењима(омладински
парламент)
Текући грантови организацијама и
удружењима у
области културе
Текући грантови организацијама и
удружењима у
области економске и привредне
сарадње(лер)
Остали текући грантови непрофитним
субјектима (основне школе)
Остали текући грантови непрофитним
субјектима (пројекти из области туризма)
Остали текући грантови непрофитним
субјектима (учешће у фин.СУД-а)
Капитални грантови вјерским
организацијама
Остали капитални грантови непрофитним
субјектима(основним школама)
Остали капитални грантови непрофитним
субјектима(Дом здравља)
Капитални грантови-Водовод и
канализација
Текуће дознаке грађанима-стипендије
Текуће помоћи породици,дјеци и младима
(подстицај наталитету)

416300 Текуће дознаке грађанима-превоз ученика
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
511100 објеката
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
511100 објеката-Дом културе Обудовац
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
511100 објеката-Водопривредни објекти
УКУПНО:

412500

412500

412500
412700
412800
412800
412800

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ
ЈЕДИНИЦЕ:ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И СТАМБЕНО
КОМ.ПОСЛ.
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0160
Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-одржавање путева
Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-комунална
инфраструктура
Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката- Депонија чврстог
отпада
Расходи за услуге израде пројектне
документације
Расходи за услуге одржавања јавних
површина
Расходи за услуге зимске службе
Расходи за јавне радове

3.000

3.000

5.000

167

36.000

36.000

36.000

100

60.000

60.000

20.000

33

10.000

10.000

8.000

80

0

0

5.000

5.500

5.500

5.000

91

22.500

22.500

30.000

133

2.000

2.000

20.000

1.000

25.000

25.000

30.000

120

80.000
120.000

80.000
120.000

60.000
120.000

75
100

12.000

12.000

16.000

133

45.000

45.000

60.000

133

345.000

345.000

130.000

38

198.000

198.000

35.000

35.000

30.000

86

1.728.200

1.728.200

1.422.800

82

125.000

125.000

130.000

104

80.000

80.000

90.000

113

10.000

10.000

20.000

45.000

45.000

10.000

22

190.000
20.000

190.000
20.000

190.000
20.000
20.000

100
100

0
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Расходи за остале бруто накнаде за рад
412900 ван радног односа(накнаде комисијама)
Расходи по основу осталих
доприноса,јавних
412900 такси и накнада на терет послодавца
Текуће дознаке грађанима-Издаци у циљу
416100 реализације пројекта повратка
Остале капиталне дознаке на име социјалне
416900 заштите које се исплаћују из буџета
Издаци за изградњу и прибављање
511100 саобраћајних објеката-јавна расвјета
Издаци за изградњу и прибављање
511100 осталих објеката-депонија чврстог отпада
Издаци за изградњу и прибављање
511100 осталих објеката- Семафор
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и
511200 објеката
Издаци по основу улагања у побољшање
513200 земљишта
УКУПНО :

413100
413300
621300
621900

412200
412300
412600
412800
412800
412900

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0190
Расходи по основу камата на обвезнице у
земљи
Расходи по основу камата на зајмове
примљенеод банака
Издаци за отплату главнице зајмова
примљених од банака
Издаци за отплату неизмирених обавеза из
ранијих година
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0200
Расходи за комуналне услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге одржавања јавних
површина
Расходи по основу утрошка електричне
расвјете на јавним површинама
Остали непоменути расходи
УКУПНО :

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0300
411100 Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
411200 личних примања запослених
411200 Расходи за отпремнине

25.000

25.000

25.000

100

9.000

9.000

5.000

56

20.000
10.000

10.000

10.000

100

155.500

155.500

120.000

77

50.500

50.500

40.000

79

5.000

5.000

30.000

600

250.000

250.000

100.000

40

20.000
995.000

20.000
995.000

10.000
840.000

50
84

270.220

270.220

270.220

100

30.000

30.000

55.000

183

165.000

165.000

175.500

106

96.000
561.220

96.000
561.220

100.000
600.720

104
107

2.400
500
1.500

2.400
500
1.500

2.500
1.000
2.000

104
200
133

1.000

1.000

1.000

100

110.000
32.600
148.000

110.000
32.600
148.000

120.000
2.000
128.500

109
6
87

110.160

110.160

117.000

106

27.650
5.000

27.650
5.000

35.000
0

127
0
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Расходи за закуп гараже
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Раскоди за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
УКУПНО :

700
6.000
400
1.800
3.500
2.800
800
1.000
1.000
3.200
164.010

700
6.000
400
1.800
3.500
2.800
800
1.000
1.000
3.200
164.010

700
7.000
500
2.000
3.500
2.800
500
1.200
1.100
3.500
174.800

100
117
125
111
100
100
63
120
110
109
107

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301
Дознаке пружаоцима услуга социјалне
416300 заштите

200.000

200.000

240.000

120

Дознаке пруж. услуга социј. зашт.416300 пензионери
УКУПНО :

35.000
235.000

35.000
235.000

35.000
275.000

100
117

140.500

140.500

182.500

130

6.500
11.700
1.580
1.400
2.500
18.000
1.000
300
800
2.500
13.500
200.280

6.500
11.700
1.580
1.400
2.500
18.000
1.000
300
800
2.500
13.500
200.280

6.500
11.700
1.600
1.500
2.500
20.000
1.000
300
800
2.500
6.500
237.400

100
100
101
107
100
111
100
100
100
100
48
119

133.940

133.940

154.000

115

43.320
5.000
1.120
370
2.300
1.800
1.500

43.320
5.000
1.120
370
2.300
1.800
1.500

56.000
5.000
1.120
370
2.300
1.800
1.500

129
100
100
100
100
100
100

412100
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412600
412700
412900

411100

411200
412200
412200
412200
412300
412400
412500
412600
412600
412700
412900

411100

411200
412200
412200
412200
412300
412400
412500

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ДЈЕЧИЈЕ
ОБДАНИШТЕ"РАДОСТ"ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0400
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
личних примања запослених
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал посебне намјене
Раскоди за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ПРОФЕСИОНАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0600
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих
личних примања запослених
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Расходи за материјал посебне намјене
Раскоди за текуће одржавање
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412600
412700
412900
511300

411100
411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412700
412900

411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

Расходи по основу горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опреме
УКУПНО :

8.000
1.100
4.300
18.500
221.250

8.000
1.100
4.300
18.500
221.250

8.000
1.100
4.300
18.500
253.990

100
100
100
100
115

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0920
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Раскоди за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
УКУПНО :

22.032

22.032

22.500

102

3.888
400
400
1.600
1.200
500
2.000
300
3.000
35.320

3.888
400
400
1.600
1.200
500
2.000
300
3.000
35.320

4.000
400
400
1.600
1.200
500
2.000
300
3.000
35.900

103
100
100
100
100
100
100
100
100
102

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
СРЕДЊА ШКОЛА"НИКОЛА ТЕСЛА"
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0053
Расходи за накнаде превоза
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Раскоди за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опреме
УКУПНО:

24.500
20.000
3.000
3.000
15.000
19.000
1.000
4.000
2.000
3.000
94.500

24.500
20.000
3.000
3.000
15.000
19.000
1.000
4.000
2.000
3.000
94.500

25.000
23.000
3.500
3.500
18.000
20.000
1.500
5.000
3.000
5.000
107.500

102
115
117
117
120
105
150
125
150
167
114

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге
Расходи за комуникационе услуге
Расходи за режијски материјал
Раскоди за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опреме
УКУПНО :

2.200
2.500
400
1.200
900
500
600
600
3.100
2.300
14.300

2.200
2.500
400
1.200
900
500
600
600
3.100
2.300
14.300

2.200
2.500
400
1.200
900
500
600
600
3.100
2.300
14.300

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

7.300.000

7.300.000

7.070.000

97

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРО
ШЊА
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БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА
Табела број 4.
РЕБАЛАНС ПРОЦЈЕНА
БУЏЕТА ОСТВАРЕЊА БУЏЕТ Индекс
Функ.
код
5/3
2012.год.
ОПИС
2011.год.
2011.год.
1
2
3
4
5
6
РАСХОДИ
O1 Опште јавне услуге
O3 Јавни ред и сигурност
O4 Економски послови

6.954.000
3.176.640
226.750
713.220

6.954.000 6.694.500
3.176.640 3.191.310
226.750 258.990
713.220 686.400

96
100
114
96

O5 Заштита човјекове околине

250.500

250.500

250.000

100

O6 Стамбени и заједнички послови

842.300

842.300

351.800

42

O7 Здравство
O8 Рекреација, култура и религија
O9 Образовање

27.000
607.800
469.780

27.000
607.800
469.780

32.000
687.300
532.900

119
113
113

1O Социјална заштита
Некласификовани расходи
Буџетска резерва
Отплате кредита
Отплате дугова

640.010
346.000
85.000
165.000
96.000

640.010
346.000
85.000
165.000
96.000

703.800
375.500
100.000
175.500
100.000

110
109
118
106
104

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

191
На основу члана 31.Закона о буџетском систему Републике Српске(„Службени гласник Републике
Српске“,број:54/08,126/08 и 92/09) и члана 35.и 60.Статута Општине Шамац(„Службени гласник
Општине Шамац",број 4/05 и 9/07) и члана 92.став1.Пословника Скупштине општине
Шамац(„Службени гласник општине Шамац“,број:10/09,9/10 и 20/10),Скупштина општине Шамац, на
тридесеттрећој редовној сједници, одржаној дана 27.12. 2011.године, донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ШАМАЦ
ЗА 2012. ГОДИНУ
Члан 1.
(1) Овом Одлуком прописује се начин извршења Буџета Општине Шамац за 2012. годину (у
даљем тексту: Буџет).
(2) Ова Одлука ће се спроводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике
Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 54/08, 126/08 и 92/09),
Законом о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
број: 30/07 и 29/10), Законом о Трезору („Службени гласник Републике Српске“, број: 16/05 и 92/09) и
другим законима, којима се уређују ове области.
(3) Ова Одлука се односи на кориснике Буџета.
Члан 2.
(1) Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 7.070.000,00
КМ, од којих 6.170.700,00 КМ на текуће расходе, 523.800,00 КМ на издатке за произведену сталну
имовину, 275.500,00 КМ на издатке за отплату дугова и 100.000,00 КМ на буџетску резерву.
(2) Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са укупним буџетским средствима.
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Члан 3.
(1) Приходе Буџета општине чине приходи који су утврђени чланом 8. и 10. Закона о буџетском
систему Републике Српске.
(2) Приходе од донација (грантова) буџетски корисници могу користити, у складу са чланом 10.
Закона о буџетском систему Републике Српске, у износу од 100% (ФОНД 03 – Фонд грантова).
(3) Приходи из става 1. и 2. овог члана морају се наплаћивати и распоређивати преко система
јединственог рачуна трезора.
Члан 4.
Буџетски издаци су:
а) текући расходи и трансфери између буџетских јединица,
б) издаци за нефинансијску имовину и
в) издаци за финансијску имовину и отплату дугова.
Члан 5.
(1) Начелник Општине и Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив
новчаних средстава према усвојеном Буџету.
(2) Коришћење средстава за набавку нефинансијске имовине у сталним средствима – капитална
улагања и буџетских средства за субвенције и грантове може се вршити по добијању сагласности
Начелника општине на план утрошка тих средстава, а прије спровођења процедура прописаних
Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр.
49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06 и 12/09).
Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су да средства утврђена у Буџету користе руководећи се
начелима рационалности и штедње.
Члан 7.
(1) Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове буџетске потрошње у
складу са процјеном остварења прилива буџетских средстава.
(2) Одјељење за финансије извјештава буџетске кориснике односно потрошачке јединице о
висини буџетских средстава која ће им се ставити на располагање кварталним финансијским планом,
најкасније десет дана прије почетка квартала.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, квартални финансијски план за први квартал фискалне
године доставиће се до 15. јануара текуће фискалне године, а средства кварталног финансијског плана
за четврти квартал фискалне године могуће је стављати на располагање у мјесечним износима.
(4) Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем средстава, буџетски корисници из
става 2. овог члана дужни су да писаним захтјевом траже измјену достављеног кварталног
финансијског плана и то најкасније три дана прије почетка квартала.
(5) Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника
може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег Буџета за сваког буџетског корисника.
(6) Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење обавеза по основу расхода
Буџета из члана 4. ове Одлуке искључиво на основу образаца прописаних за трезорско пословање
буџетских корисника.
Члан 8.
(1) Прерасподјела буџетских средстава у оквиру буџетског корисника између расхода (текући
расходи и трансфери између буџетских јединица) и издатака за нефинансијску имовину, финансијску
имовину и отплату дугова врши се на основу Одлуке Начелника општине.
(2) Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника врши се на основу Одлуке
Начелника општине:
а) у оквиру расхода,
б) у оквиру издатака за нефинансијску имовину и
в) у оквиру издатака за финансијску имовину и отплату дугова.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, не може се вршити:
а) прерасподјела буџетских средства на расходе за лична примања и
б) прерасподјела буџетских средстава са суфинансирања пројеката за које је Начелник општине
потписао уговор.
Члан 9.
Издаци који настају кориштењем прихода из члана 3. став 1.и 2. ове Одлуке су:
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а) расходи,
б) издаци за нефинансијску имовину и
в) издаци за финансијску имовину и отплату дугова.
Члан 10.
(1) Одјељење за финансије једном мјесечно врши унос оперативног Буџета у систем трезора за
приходе из члана 3. став 1.и 2. ове Одлуке, на основу финансијских планова потрошње које сачињавају
буџетски корисници, односно надлежна Одјељења.
(2) Изузетно од става 1. овог члана Одјељење за финансије може, на захтјев буџетског
корисника, односно надлежног Одјељења, највише три пута у току једног мјесеца, вршити унос
оперативног Буџета у систем трезора.
(3) Мјесечни финансијски планови потрошње сачињавају се на основу расположивих средстава.
(4) Буџетски корисници, односно надлежна Одјељења могу вршити прерасподјелу средстава из
члана 3. став 1.и 2.ове Одлуке.
(5) Прерасподјела средстава из става 4. овог члана врши се на основу рјешења буџетског
корисника, односно надлежног Одјељења.
Члан 11.
(1) Одјељење за финансије врши пренос средстава са рачуна у оквиру система јединственог
рачуна трезора за измирење обавеза по основу буџетских издатака из члана 4. и издатака из члана 9. ове
Одлуке.
(2) Обавезе буџетских корисника у систем трезора уносе се на основу образаца за трезорско
пословање буџетских корисника, које сачињава и за које је одговоран буџетски корисник.
(3) Унос података у рачуноводствени систем (систем трезора) за буџетске кориснике који
немају директну везу (конекцију) са Општином, врши се посредством Одјељења за финансије, у чијој је
надлежности унос података.
(4) Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити
сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених исправа, прописаних чланом 7., 8. и 9. Закона о
рачуноводству и ревизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 36/09).
(5) Исправама из става 4. овог члана сматрају се:
а) обрачунске листе плата и накнада,
б) предрачуни и уговори,
в) рачуни за набавку средстава, материјала, робе и услуга,
г) одлуке и рјешења надлежних органа из којих проистичу финансијске обавезе и
д) остале књиговодствене исправе.
Члан 12.
(1) За вјеродостојан унос података у рачуноводствени систем, помоћне књиге и Главну књигу
трезора, одговара одговорно лице у Одјељењу у чијој је надлежности унос података за кориснике који
немају директну везу (конекцију) са Министарством финансија.
Члан 13.
(1) Начелник општине може, на приједлог Начелника одјељења за финансије, средства
распоређена Буџетом прераспоређивати у оквиру Одјељења или других потрошачких јединица.
(2) Уколико се не може извршити прерасподјела средстава према ставу 1. овог члана, Начелник
општине може на приједлог Начелника одјељења за финансије средства распоређена Буџетом
прераспоређивати између Одјељења или других потрошачких јединица до 5% укупно усвојених
средстава Одјељења или потрошачких јединица којима се средства умањују.
(3) Начелник општине може, на приједлог Начелника одјељења за финансије, средства
распоређена Буџетом, која нису утрошена до 31. јануара наредне године распоредити између Одјељења
или других потрошачких јединица до 10% од укупно усвојених средстава Одјељења или потрошачких
јединица којима се средства умањују.
(4) Начелник општине може, на приједлог Начелника одјељења за финансије, средства
распоређена Буџетом у оквиру потрошачке јединице Начелник општине, на позицији Буџетска резерва
распоређивати на буџетске кориснике по свим буџетским позицијама, у укупно планираном износу.
(5) Начелник општине има обавезу да у оквиру извјештаја о извршењу Буџета Општине ,
Скупштину општине извјештава о извршеној прерасподјели средстава из члана 8. став 1. и члана 13.
став 1, 2, 3. и 4. ове Одлуке.
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Члан 14.
(1) Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 42. Закона о буџетском
систему Републике Српске.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, расподјелу средстава буџетске резерве може вршити:
а) Начелник општине у износу до 100.000 КМ, у току фискалне године.
(3) Одобравање средстава за грантове (помоћи) и средства буџетске резерве може се вршити
само на основу критеријума утврђених од давалаца средстава, уз подношење одговарајућег програма,
односно пројекта.
(4) Корисници средстава за грантове (помоћи) и средстава буџетске резерве дужни су да
поднесу извјештај даваоцима средстава о утрошку примљених средстава најкасније до 31. јануара
наредне године.
Члан 15.
(1) Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом средстава
са Јединственог рачуна Трезора (у даљем тексту: ЈРТ) на текуће рачуне запослених у одговарајућим
банкама или другим овлашћеним организацијама за платни промет.
(2) Буџетски корисници, који немају директну везу (конекцију) са Општином, дужни су да
прописани образац за трезорско пословање за лична примања доставе на унос одговарајућој
организационој јединици Одјељења за финансије у чијој је надлежности унос података, до 10. у мјесецу
за претходни мјесец.
Члан 16.
(1) Обавезе по основу отплата кредита извршавају се у износима који су доспјели за плаћање.
(2) Обавезе по основу осталих расхода Буџета измирују се по сљедећим приоритетима:
а) средства за порезе и доприносе на лична примања,
б) средства за нето лична примања,
в) средства за борачко-инвалидску заштиту,
г) поврат јавних прихода на основу аката надлежних органа,
д) средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
ђ) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање и
е) средства за остале обавезе.
(3) Одјељење за финансије утврђује термински мјесечни план потрошње из става 2. овог члана.
Члан 17.
Обавезе по основу коришћења прихода из члана 3. став 1.и 2. ове Одлуке измирују се у складу
са интерним процедурама Одјељења за финансије.
Члан 18.
Посебни приходи – накнаде по разним основама, наплаћени по посебним законима, усмјеравају
се и троше у складу са одобреним Буџетом.
Члан 19.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке робе, материјала и вршења услуга,
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама, као и процедура о обавезној примјени модула
набавки, прописаног Правилником о процедури вођења помоћних књига („Службени гласник
Републике Српске“, број 59/05).
Члан 20.
Контролу намјенског коришћења и утрошка средстава, као и поступања буџетских корисника у
складу са овом Одлуком, врши се према одредаба Закона о буџетском систему Републике Српске.
Члан 21.
(1) Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15 дана од дана настанка промјене у
организацији и статусу обавијесте Одјељење за финансије.
Члан 22.
(1) У мјери у којој су дефиниције или одредбе ове Одлуке у сукобу са другим одлукама
општине,одредбе из ове Одлуке имаће приоритет над одредбама других одлука у стварима које се тичу
извршавања Буџета по свим ставкама.
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Члан 23.
Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу ове Одлуке прописује Начелник општине.
Члан 24.
Ова Одлука ступа наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Општине Шамац", а
примјењиваће се од 01.01.2012. године.
Број: 07-022-266/2011
Шамац, 27.12.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.

192
На основу члана 8. став 3. Закона о порезу на непокретности (''Службени гласник Републике Српске'',
број 110/08 и 118/09), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',
број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац на тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана 27.
децембра 2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности
на подручју општине Шамац у 2012. години
Члан 1.
Одлуком о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Шамац у
2012. години (у даљем тексту: одлука) утврђује се пореска стопа за опорезивање непокретности које се
налазе на подручју општине Шамац.
Члан 2.
Предмет опорезивања из ове одлуке су све непокретности на територији општине Шамац, под којим се,
у складу са Законом о порезу на непокретности (''Службени гласник Републике Српске'', број 110/08 и
118/09), сматра земљиште са свим оним што је трајно спојено с њим, што је изграђено на површини,
изнад или испод земље, изузев непокретности наведених у члану 9. став 1. наведеног Закона.
Члан 3.
Стопа пореза на непокретности је јединствена за сва правна и физичка лица и за 2012. годину на
територији општине Шамац износи 0,25%, а примјењиваће се на процјењену тржишну виједност
непокретне имовине.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Шамац.
Број:07-022-267/2011
Датум, 27.12.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 27. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске («Службени гласник
Републике Српске», број 112/06), члана 30. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске, 101/04, 42/05 и 118/05), члана 21. став 2. Одлуке о грађевинском земљишту
(«Службени гласник општине Шамац», број 2/07,7/07, 4/09, 4/10, 5/11 и 9/11) и члана 35. и 60. Статута
Општине Шамац («Службени гласник општине Шамац, број 4/05 и 9/07), Скупштина општине Шамац,
на Тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана 27.12.2011. године, донијела је
О Д Л У К У
о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м² корисне
стамбене површине за 2011. годину на подручју општине Шамац
Члан 1.
Утврђује се просјечна коначна грађевинска цијена 1 м² корисне стамбене површине за 2011. годину на
подручју општине Шамац у висини од 800,00 КМ (словима: осамстотинаконвертибилнихмарака).

Страна 19 - Четвртак, 29. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 18
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине Шамац»,
а примјењиваће се од 01.01.2012. године.
Број:07-022-268/11
Датум, 27.12.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др. вет. мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој
редовној сједници, одржаној 27.12. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине Општине
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице Скупштине
општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на тридесеттрећој редовној сједници
Скупштине Општине Шамац, одржаној 27.12.2011. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-264/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 30. и 72. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 101/04, 42/05 и 118/05), а у складу са чланом 35. и 60. Статута општине Шамац („Службени гласник
општине Шамац“, бр: 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој редовној
сједници, одржаној дана 27.12.2011. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о пружању подршке пољопривредним произвођачима- фармерима, са подручја општине
Шамац, за обуставу поступка даље додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Шамац путем концесије,док се не ријеши статус пољопривредног
земљишта које је предвиђено за закуп

I
Скупштина општине Шамац подржава приједлог пољопривредних произвођача – фармера, са подручја
општине Шамац, да се обуставе поступци даље додјеле пољопривредног земљишта у својини Републике
Српске на подручју општине Шамац путем концесије, од стране Министарсзва пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске, а посебно привредним субјектима који немају сједиште
на подручју општине Шамац, док се не ријеши статус пољопривредног земљишта које је предвиђено за
закуп и подмире све потребе пољопривредних произвођача са подручја општине Шамац.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“
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Број: 07-022-275/2011
Шамац,27.12.2011.год

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 35. и 60. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и
9/07) и члана 92. став 1. Пословника Скупштине општине Шамац(''Службени гласник општине Шамац'',
број 10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац на тридесеттрећој редовној сједници Скупштине
општине Шамац, одржаној дана 27.12.2011. године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
I
Усваја се Програм рада Скупштине општине Шамац за 2012. годину.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у Службеном гласнику општине
Шамац, заједно са Програмом рада Скупштине општине Шамац за 2012. годину.
Број: 07-022-269/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

П Р О Г Р А М Р А Д А
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Овим Програмом утврђују се питања тематског и нормативног садржаја о којима ће Скупштина
општине Шамац расправљати и одлучивати у оквиру њених права и дужности, носиоци задатака на
припремању материјала, рокови за њихово разматрање као и предлагачи материјала.
Поред питања наведених у овом Програму, која чине основу за рад Скупштине општине и њених
сталних радних тијела, Скупштина општине ће разматрати и друга питања која буду произилазила из
закона и других прописа, као и питања која се у свакодневној активности општинских органа појаве као
актуелна, а из надлежности су Скупштине општине.
У складу са закоснким и статутарним овлашћењима Скупштина ће на својим сједницама вршити изборе
и именовања и рјешавати друга питања везана за остваривање кадровске политике
Начелник општине и други предлагачи материјала, као и обрађивачи материјала, дужни су да се
придржавају утврђених рокова и одговорни су за благовремену, квалитетну и стручну припрему
материјала, као и за законитост поднесених приједлога аката.
Термини одржавања сједница Скупштине општине утврђиваће се у складу са одредбама Пословника
Скупштине општине Шамац.
II ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО
Скупштина општине ће на својим сједницама у току 2012. години, разматрати сљедеће материјале:
Р/б

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

Рок разматрања

1. Приједлог Одлуке о утврђивању висине комуналне накнаде
за јавну расвјету
јануар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
2. Приједлог Одлуке о начину финансирања политичких странака
и одборничких група из Буџета општине Шамац у 2012. год.
јануар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е
ПРЕДЛАГА: Начелник општине
___________________________________________________________________________
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3. Приједлог Одлуке о административним таксама
јануар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
4. Програм одржавања, заштите, реконструкције и
изградње локалних путева и улица на територији
јануар
општине Шамац за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
5. Програм изградње и уређења простора за 2012. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
јануар
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
6. Информација о реализацији програма обављања и
јануар
финансирања заједничке комуналне потрошње у 2011.
години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
7. Приједлог Одлуке о утврђивању висине накнаде за
рад чланова Општинске изборне комисије
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине
ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за избор и именовање
Скупштине општине
___________________________________________________________________________
8. Програм обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац
у 2012. години
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
9. Извјештај о раду општинских инспекција у 2011. години са
Планом рада за 2012. годину
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове и
Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
10. Извјештај о раду Комуналне полиције у 2011. години са
Планом рада за 2012. годину
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Комунална полиција
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
11. Информација о наплати локалних прихода општине
Шамац у 2011. години
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
12. Информација о раду и функционисању система
цивилне заштите општине Шамац
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Цивилна зашттиа Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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___________________________________________________________________________
13. Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2011. години са Планом коришћења
фебруар
средстава од водних накнада у 2012. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
14. Извјештај о реализацији и утрошку средстава
Буџета општине Шамац у области спорта у 2011.
години
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
15. Информација о реализацији Плана одржавања, реконструкције
и изградње локалних путева и улица на подручју општине
Шамац у 2011. години
фебруар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
16. Приједлог Одлуке о додјели општинских признања
март
ОБРАЂИВАЧ И ПРЕДЛАГАЧ: Комисија за награде и
признања
___________________________________________________________________________
17. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и
Општинске административне службе у 2011. години
са Програмом рада за 2012. годину
март
ОБРАЂИВАЧ: Одјељења и службе Општинске
административне службе
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
18. Приједлог Плана расподјеле стедстава за спорт из Буџета
општине Шамац за 2012. годину
март
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
19. Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац
у 2011. години са Програмом рада за 2012. годину
март
ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
20. Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој
пољопривреде и села у 2011. години
март
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
21. Извјештај о додјели једнократне новчане помоћи
лицима која се налазе у стању ванредне социјалне
потребе у 2011. години
март
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
22. Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе
''Никола Тесла'' на крају првог полугодишта за школску
март
2011/2012 годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________

Страна 23 - Четвртак, 29. децембар 2011. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 18
23. Приједлог Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о
проширеном обиму права РВИ-а и ППБ-а са подручја
март
општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
24. Приједлог Одлуке о управљању и функционисању Дома
културе ''др. Милан Јелић'' Обудовац
март
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
25. Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине
општине у 2011. год.
март
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е у сарадњи са
сталним радним тијела
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
___________________________________________________________________________
26. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
__________________________________________________________________________
27. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину ЈУ Народна библиотека Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
__________________________________________________________________________
28. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину ЈЗУ Дом здравља Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
29. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину ЈЗУ Апотека Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Апотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
30. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину ЈП ''Шамац-Стан'' Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: ЈП ''Шамац-Стан'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
31. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину Туристичка организација Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: Туристичка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
32. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину ЈП ''Слободна зона'' Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: ЈП ''Слободна зона'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
33. Извјештај о раду у 2011. години са Програмом рада за 2012.
годину ЈУ Центар за социјални рад Шамац
април
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
34. Извјештај о раду Професионалне ватрогасне јединице Шамац
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у 2011. години са Програмом рада за 2012. годину
април
ОБРАЂИВАЧ: Професионална ватрогасна јединица
Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
35. План коришћења средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за
2012. годину
мај
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
36. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац
за период 01.01.-31.12.2011. године
мај
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
37. Информација о стању у привреди на
подручју општине Шамац у 2011. години
мај
ОБРЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
38. Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју
општине Шамац у школској 2011/2012. години
мај
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
39. Извјештај о реализацији Плана зимске службе за
2011/2012. годину
мај
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
40. Извјештај о стању рјешавања управних предмета и
мај
аката пословања у периоду 01.01.-31.12.2011. године
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
41. Информација о стању запошљавања на подручју
општине Шамац са освртом на запошљавање лица
мај
са инвалидитетом у 2011. години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
42. Информација о стању криминалитета и стању јавног реда
и мира на подручју општине Шамац у 2011. години
мај
ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
43. Информација о стању безбједности саобраћаја на путевима
на подручју општине Шамац у 2011. години
мај
ОБРАЂИВАЧ: Станица полиције за безбједност
саобраћаја Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
44. Информација о провођењу Закона о занатско-предузетничкој
дјелатности са табеларним прегледом регистрованих радњи и јуни
других облика предузетничке
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
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ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
45. Информација о превозу ученика са подручја општине
Шамац у 2011. години
јуни
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
46. Информација о демографском стању на подручју
општине Шамац са подацима о броју умрлих, рођених
јуни
и вјенчаних у 2011. години
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелтности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
47. Информација о превентивној здравственој заштити
становништва у 2011. години
јуни
ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
__________________________________________________________________________
48. Информација о дуговањима и потраживањима
општине Шамац по кредитима, судксим и другим
јуни
одлукама
ОБРАЂИВАЧ: Служба Начелника општине и
Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
49. Информација о реализацији Програма изградње и
уређења простор за 2011. годину
јули
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
________________________________________________________________________
50. Информација о остваривању права у складу са Законом
о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
јули
бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
51. Информација о реализацији Одлуке о наплати средстава за
одржавање и изградњу јавне расвјете у 2011. години
јули
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
52. Информација о спровођењу Одлуке о легализацији
бесправно изграђених објеката
јули
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
53. Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за
период 01.01. до 30.06.2012. године
септембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
54. Извјештај о раду општинских инспектора за период
01.01. до 30.06.2012. године
септембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове и
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Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
55. Извјештај о раду Комуналне полиције за период
01.01. до 30.06.2012. године
септембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
56. Информација о извршеном упису ученика у прве
разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и основних
септембар
школа на подручју општине Шамац за школску
2012/2013. годину
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
57. Информација о раду и стању предшколског, основног
и средњего образовања и успјеху ученика на крају
октобар
школске 2011./2012. године
ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
58. Информација о наплати локалних прихода општине
Шамац у периоду 01.01. до 30.06. 2012. године
октобар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
59. Информација о заштити дјеце са посебним потребама
октобар
ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
60. Информација о стању јавне расвјете на подручју
општине Шамац за 01.01.-30.06.2012. године
октобар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
61. Информација о раду и функционисању мјесних
заједница на подручју општине Шамац
новембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
62. Информација о реализацији Одлуке о анкети као средству
за утврђивање приоритета у мјесним заједницама
новембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
63. Информација о снабдијевању водом на подручју општине
Шамац, са посебним освртом на снабдијевање из артершких
новембар
бунара и квалитета исте
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и ЈП ''Водовод и канализација''
Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
64. Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац
за 2013. годину
децембар
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
65. Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Шамац
за 2013. годину
децембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
66. Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац
за 2013. годину
децембар
ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
___________________________________________________________________________
67. Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности
за 2013. годину
децембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
68. Приједлог Одлуке о утврђивању просјечне грађевинске
цијене 1 м2 корисне стамбене површине за 2012. годину на
подручју општине Шамац
децембар
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
___________________________________________________________________________
III МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2012.
ГОДИНУ
1. Носиоци стручне обраде и предлагачи дужни су доставити материјале и друга општа акта Стручној
служби Скупштине општине најкасније 15 дана прије одржавања сједнице у писаном и електронском
облику.
Уколико носиоци стручне обраде и предлагачи материјала за поједине сједнице не доставе одговарајуће
материјале Скупштини општине у року из претходног става, дужни су доставити писмену информацију
о разлозима због којих одређени материјал за одређену сједницу не може бити благовремено
достављен.
2. Предсједник Скупштине општине Шамац стараће се о спровођењу овог Програма и овлашћен је да у
изузетним случајевима може промијенити рокове претресања појединих питања.
3. Секретар Скупштине општине непосредно је одговоран за координацију активности свих учесника на
изради приједлога докумената одређених овим Програмом, за организацију и припрему сједница
Скупштине општине и радних тијела о предложеним материјалима.
Број:07-022-269/2011
Дана, 27.12.2011. год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 38. Закона о уређењу простoра и грађењу («Службени гласник Републике Српске», бр.
55/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број 101/04,
42/05, 118/05) и члана 35. Статута општине Шамац («Службени гласник општине Шамац», бр. 4/05 и
9/07), Скупштина општине Шамац, на Тридесеттрећој
редовној сједници одржаној 27. децембра
2011. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о утврђивању Нацрта Регулационог плана «Шамац» у зони утицаја Магистралног пута
М - 17 и Регионалног пута Р-464.
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1. Скупштина општине утврђује Нацрт Регулационог плана «Шамац» у зони утицаја Магистралног
пута М - 17 и Регионалног пута Р- 464. ( у даљњем тексту Нацрт).
2. Нацрт се излаже на јавни увид – у просторијама предзећа ГП «Обнова» Шамац улица Српских
Добровољаца б.б. , у просторијама Административне службе општине Шамац , канцеларија бр. 9 ,
службено лице Бијелић Комљен дипл. инг. грађ., у просторијама Мјесне заједнице Шамац сваког дана,
осим суботе и недјеље и државног празника, у времену од 08,00 до 15,00 часова, а трајаће 30 дана од
дана истека рока за објављивање.
3. За вријеме јавног увида, свако физичко и правно лице може дати мишљење, примједбе и приједлоге
на Нацрт, уписом у свеску – која ће се налазити у просторији у којој је Нацрт изложен, или у форми
дописа Административној служби општине Шамац - Одјељењу за просторно уређење и стамбено –
комуналне послове.
4. О мјесту, датуму почетка и трајању јавног увида, као и мјесту и датуму јавног излагања нацрта
Плана, јавност ће бити обавјештена – путем дневног листа « Фокус », путем ТВ канала К3, ТВ канала
БН и ТВ канала Хит, 15 дана прије почетка јавног увида, и два дана узастопно, непосредно пред
почетак јавног увида.
5. Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове обавјестиће, огласом, власнике
некретнина на подручју обухваћеном Планом у јавном увиду.
6 . Ова закључак ступа на снагу са даном доношења, а биће објављен « Службеном гласнику
општине Шамац ».
Број: 07-022-270/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој
редовној сједници одржаној 27.12. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације o провођењу Одлуке о подизању и одржавању споменика од посебног
значаја за општину Шамац
I
Прихвата се Информација о провођењу Одлуке о подизању и одржавању споменика од посебног значаја
за општину Шамац.
II
Информација из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-271/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чл. 30.и 72.став 2. Закона о локалној самоуправи("Службени гласник Републике
Српске",бр.101/04,42/05 и 118/05),а у складу са чл.35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени гласник
општине Шамац",бр.4/05 и 9/07), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине Шамац("Службени
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гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој
редовној сједници одржаној 27.12. 2011.године донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Годишњег програма рада ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за радну
2011/2012. годину
I
Прихвата се Годишњи програм рада ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ Шамац за радну 2011/2012. годину
, уз препоруку да ЈУ Дјечије обданиште „Радост“ свој план буџета за 2012. годину усклади са
износом средстава који је Буџетом општине Шамац за 2012. годину планиран за њихову потрошачку
јединицу.
II
Програм из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 07-022-272/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу чана 121. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 35. Статута Општине Шамац“ („Службени гласникм општине Шамац“,
број: 4/05 и 7/09), Скупштина општине Шамац на Тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана
27.12. 2011. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење поступка за пријем службеника у
Административну службу општине Шамац
I
Именује се Комисија за спровођење поступка за пријем службеника у Административну службу
општине Шамац, у саставу:
1. Раденко Чупељић - Пресједник
2. Светозар Евђић, Члан
3. Јасна Маринковић, Члан
4. Горан Глигоревић, Члан
5. Крста Ђурић, Члан
II
Комисија има задатак да у складу са Законом о локалној самоуправи, проведе поступак за пријем
службеника у Административну службу општине Шамац и то за послове Самосталног стручног
сарадника – Секретара Начелника.
III
Комисија је дужна да изврши контролу испуњености услова из јавног конкурса за пријављене кандидате,
обави улазни интервју са кандидатима који испуњавају услове конкурса, утврди редослијед кандидата на
основу стручних способности и исти достави Начелнику Општине ради доношења коначне одлуке о
избору кандидата.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу са даном доношења и биће објављено у „Службеном гласнику општине
Шамац“
Број: 07-111-47/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске,
број 68/07) и члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и
9/07) Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана
27.12.2011.године , донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу директора ЈУ Туристичке организације Шамац
1. КАРОЛИНА ПУПЧЕВИЋ, дипл.ецц из Шамца, разрјешава се дужности директора ЈУ
Туристичке организације Шамац, због истека мандата.
2. Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику
општине Шамац.
О б р а з л о ж е њ е
Скупштина општине Шамац, на сједници одржаној 26.10.2007. године донијела је Рјешење о избору
Каролине Пупчевић, дипл.ецц из Шамца за директора ЈУ Туристичка организација ''Шамац'', на
мандатни период од четири године, односно до 21.11.2011. године.
Имајући у виду да је мандат именоване истекао, те полазећи од одредбе члана 18. Закона о систему
јавних служи по којој директора Јавен установе разрјешава оснивач, Скупштина општине одлучила је
као у диспозитиву овог рјешења.
Против овог рјешења не моеже се изјавити жалба, али се може покренути управни спор, тужбом код
Окружног суда у Добоју у року од 30 дана од дана достављања рјешења.
Тужба се подноси непосредно суду, у два примјерка.
Број: 07-111-48/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 18. став 2. Закона о систему јавних служби (''Службени гласник Републике Српске,
број 68/07), члана 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике
Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 41/03) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07) Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој
редовној сједници одржаној дана 27.12.2011. године , донијела је
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ Туристичке организације Шамац
3. КАРОЛИНА ПУПЧЕВИЋ, дипл.ецц из Шамца, именује се за вршиоца дужности директора
ЈУ Туристичке организације Шамац, на период од 60 (шездесет) дана, а најдуже до
окончања поступка јавне конкуренције и коначног избора и именовања директора установе.
4. Ово рјешење ступа на снагу са даном доношења, а биће објављено у Службеном гласнику
општине Шамац.
Број: 07-111-49/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), а
сходно одредбама чл. 14. и 22. Правилника о избору и раду школског одбора (''Службени гласник
Републике Српске'', број 7/09), Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој редовној сједници
одржаној дана донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о разрјешењу члана Школског одбора
Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац изабраног у
име јединице локалне самоуправе
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I
МИРКО (Луке) БОГДАНОВИЋ, проф. енглеског језика и књижевности из Шкарића општина Шамац,
ЈМБ 3008978121257 разрјешава се дужности члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла''
Шамац, због спријечености обављања дужности члана школског одбора, са 27.12.2011. године.
II
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-111-43/2011
Шамац,27.12.2011.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 35. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 4/05 и 9/07), а
у складу са чланом 7. Правилника о избору и раду школског одбора (''Службени гласник Републике
Српске'', број 7/09), Скупштина општине Шамац, на тридесеттрећој редовној сједници одржаној дана
донијела је
РЈЕШЕЊЕ
о избору члана Школског одбора
Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац у
име јединице локалне самоуправе
I
МАРКО (Милутина) КУРЕШЕВИЋ, дипл.инг.маш. из Шамца ул. Вука Караџића С 35, ЈМБ
2812949121269, изабран је за члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац у име
јединице локалне самоуправе, са 27.12.2011. године.
II
Именовани је изабран на период док траје мандат Школског одбора Средње Школе ''Никола Теста''
Шамац.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-111-50/2011
Шамац,27.12.2011.год.
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ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 101/04,
42/05 и 118/05 ), члана 10. став 2. Закона о безбједности саобраћаја на путевима Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“ број 63/11), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута
општине Шамац ( „ Службени гласник општине Шамац „ број 4/05 и 9/07 ), начелник општине Шамац
доноси
О Д Л У К У
о именовању Савјета за безбједност саобраћаја
на подручју Општине Шамац
I
Именује се Савјет за безбједност саобраћаја на подручју општине Шамац у саставу:
1. Симо Зарић, замјеник начелника Општине Шамац-предсједник,
2. Игњатија Бијелић, командир Полицијске станице у Шамцу-члан
3. Драган Шарчевић, командир ПС за БС у Шамцу – члан,
4. Ђуро Ћосић, начелник Одјељења за урбанизам и стамбенокомуналне послове Општине Шамац – члан,
5. Велемир Панић, секретар АМД у Шамцу - члан.
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II
Задаци Савјета из претходног члана су:
а) разматрање питања из области безбједности саобраћаја на подручју
општине Шамац,
б) предлагање мјера за унапређење безбједности саобраћаја на подручју
општине Шамац,
в) давање мишљења те иницирање доношења докумената које доносе органи
Општине Шамац из области безбједности саобраћаја, те
г) обављање других послова у складу са законом.
III
Овa одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-259/11
Шамац, 21.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број:
101/04, 42/05 и 118/05), члана 5. став 6. Закона о преносу права својине на капиталу Републике Српске у
предузећима која обављају комуналне дјелатности на јединице локалне самоуправе («Службени
гласник Републике Српске», број 50/10) сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине Шамац
(«Службени гласник Општине Шамац», број: 4/05 и 9/07), начелник Oпштине Шамац, д о н о с и
О Д Л У К У
о именовању представника Општине Шамац у
скупштини КП „Водовод и канализација“ АД Шамац
I – За представника Општине Шамац у скупштини Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ АД
Шамац именује се г-дин Милан Симић, начелник Одјељења за привреду Административне службе
Општине Шамац.
II - Именовани представник Општине Шамац из претходног члана ове одлуке биће представник
Општине Шамац и на редовној годишњој сједници Скупштине акционара КП „Водовод и канализација“
АД Шамац која ће се одржати дана 22. децембра 2011. године у Шамцу.
III – Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-258/11
Шамац, 21.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

207
На основу члана 10.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2011.годину(„Службени
гласник општине Шамац“,број:24/10) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачке јединице, на следећи начин:
у оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:
-са конта 412200-Расходи за комуналне услуге-дератизација и ерадикација износ од 600 КМ
-са конта 414100-Субвенције јавним нефинансијским субјектима (превентивна здравствена заштита)
износ од 1.250 КМ
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-са конта 414100-Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај у
развоју пољопривреде) износ од 1.000 КМ
-са конта 415200 Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(омладински парламент) износ од 1.000 КМ
-са конта 415200 Текући грантови организацијама и удружењима у области економске и привредне
сарадње (ЛЕР) износ од 2.000 КМ
-са конта 415200-Остали капитални грантови непрофитним субјектима (основним школама) износ од
1.000 КМ
-са конта 415200 Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља) износ од 5.500
КМ
-са конта 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката износ од 20.000 КМ
-са конта 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката –Дом културе Обудовац износ од
46.000 КМ
са конта 511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката-Водопривредни објекти износ од
7.650 КМ
-на конто 412100 Расходи по основу закупа износ од 2.000 КМ
-на конто 412200 Расходи за комуналне услуге-анализа воде износ од 600 КМ
-на конто 412700 Расходи за услуге информисања и медија 25.000 КМ
-на конто 412900 Расходи по основу чланарина (Савез општина и градова) износ од 500 КМ
-на конто 415200 Текући грантови – Општински Црвени крст износ од 1.700 КМ
-на конто 415200 Текући грантови - Удружења грађана износ од 2.600 КМ
-на конто 415200 Текући грантови спортским организацијама -Спортски савез износ од 1.600 КМ
-на конто 415200 Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова) износ од 16.000 КМ
-на конто 415200 Текући грантови организацијама и удружењима у области културе 10.300,00 КМ
-на конто 415200 Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне школе) износ од 2.000
КМ
-на конто 415200 Капитални грантови вјерским организацијама износ од 12.000 КМ
-на конто 415200 Капитални грантови – Водовод и канализација износ од 3.700 КМ
-на конто 416100 Текуће дознаке грађанима – стипендије износ од 2.000 КМ
-на конто 416100 Текуће помоћи породици , дјеци и младима (подстицај наталитету) износ од
6.000 КМ
II
Средства распоређена Одлуком о Ребалансу буџета општине Шамац за 2011.годину, прераспоредиће се
у оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, како слиједи:
-на броју рачуна контног плана група 412100 – Расходи по основу закупа,
износ „10.000“замјењује се износом “12.000“,
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге-дератизација и
ерадикација, износ „57.000“замјењује се износом “56.400“,
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге-анализа воде,
износ „1.800“замјењује се износом “2.400“,
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за услуге информисања и медија,
износ „95.000“замјењује се износом “120.000“,
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Расходи по основу чланарина (Савез општина
и градова), износ „4.500“замјењује се износом “5.000“,
-на броју рачуна контног плана група 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима
(превентивна здравствена заштита), износ „2.000“замјењује се износом “750“,
-на броју рачуна контног плана група 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима
у области пољопривреде (подстицај у развоју пољопривреде), износ „90.000“замјењује се износом
“89.000“,
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови- Општински црвени крст,
износ „35.000“замјењује се износом “36.700“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови- Удружења грађана, износ
„17.000“замјењује се износом “19.600“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови спортским организацијама –
Спортски савез, износ „19.000“замјењује се износом “20.600“.
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-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови спортским организацијама
и удружењима ( суфинансирање клубова), износ „272.000“замјењује се износом “288.000“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и удружењима ( омладински парламент), износ „3.000“замјењује се износом “2.000“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови организацијама и
удружењима у области културе, износ „36.000“замјењује се износом “46.300“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови организацијама и
удружењима у области економске и привредне сарадње (лер), износ „60.000“замјењује се износом
“58.000“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Остали текући грантови непрофитним
субјектима (основне школе), износ „10.000“замјењује се износом “12.000“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Капитални грантови вјерским
организацијама, износ „22.500“замјењује се износом “34.500“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Остали капитални грантови непрофитним
субјектима (основним школама), износ „2.000“замјењује се износом “1.000“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Остали капитални грантови непрофитним
субјектима (Дом здравља), износ „25.000“замјењује се износом “19.500“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 –Капитални грантови - Водовод и
канализација, износ „80.000“замјењује се износом “83.700“.
-на броју рачуна контног плана група 416100 –Текуће дознаке грађанима - стипендије,
износ „120.000“замјењује се износом “122.000“.
-на броју рачуна контног плана група 416100 –Текуће помоћи породици, дјеци и младима
(подстицај наталитету), износ „12.000“замјењује се износом “18.000“.
-на броју рачуна контног плана група 511100 –Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката, износ „345.000“замјењује се износом “325.000“.
-на броју рачуна контног плана група 511100 –Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката-Дом културе Обудовац, износ „198.000“замјењује се износом “152.000“.
-на броју рачуна контног плана група 511100 –Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката-Водопривредни објекти, износ „35.000“замјењује се износом “27.350“.
III
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-022-254/11
Шамац, 15.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 10.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2011.годину(„Службени
гласник општине Шамац“,број:24/10) а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица буџета општине
Шамац, на следећи начин:
0130 Одјељење за општу управу, у износу од 13.000 КМ
-са конта 412900 – Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа
(мртвозорници) , износ од 5.000 КМ ;
-са конта 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката , износ од 7.000 КМ ;
-са конта 511200-Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката
износ од 1.000 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 415200 Текући грантови –Борачка организација, износ од 2000 КМ ;
прераспоређено је у потрошачку јединицу 0200 Мјесне заједнице ,
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-на конто 412800 Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
од
11.000 КМ ;
0140 Одјељење за финансије, у износу од 98.000 КМ
-са конта 411100-Расходи за бруто плате приправника , износ од 20.300 КМ ;
-са конта 411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ од 37.200 КМ ;
-са конта 411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања приправника,
износ од 5.500 КМ ;
-са конта 411200-Расходи за отпремнине,износ од 8.000 КМ ;
-са конта 412200-Расходи по основу утрошка енергије, износ од 6.000 КМ ;
-са конта 412900-Расходи по основу пореза и доприноса на терет послодавца (докуп стажа), износ
од
21.000 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 411100-Расходи за бруто плате, износ од 86.000 КМ;
-на конто 412900-Остали непоменути расходи, износ од 12.000 КМ;
0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, у износу од 86.000 КМ
-са конта 412800-Расходи за услуге одржавања јавних површина , износ од 20.000 КМ ;
-са конта 412900-Расходи по основу осталих доприноса,јавних такси и накнада на терет
послодавца ,
износ од 6.000 КМ ;
-са конта 511100-Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката-јавна расвјета ,
износ од 50.000 КМ ;
-са конта 511100-Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката-депонија чврстог отпада ,
износ од 5.000 КМ ;
-са конта 511100-Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката-Семафор , износ од 5.000
КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 412500-Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање
путева,
износ од 21.000 КМ;
-на конто 412500-Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 10.000 КМ;
-на конто 416900-Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета,
износ од 3.000 КМ;
-на конто 511200-Издаци за инвестиционо одржавање,реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката,
износ од 29.000 КМ;
прераспоређено је у потрошачку јединицу 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности ,
-на конто 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 23.000 КМ;
0190 Остала буџетска потрошња, у износу од 27.850 КМ
-са конта 621300-Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака , износ од 950 КМ ;
-са конта 621900-Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година , износ од 26.900 КМ
;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 413300-Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака, износ од 2.350 КМ;
прераспоређено је у потрошачку јединицу 0120 Начелник општине ,
-на конто 416900-Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине,
износ од 7.500 КМ;
прераспоређено је у потрошачку јединицу 0200 Мјесне заједнице ,
-на конто 412800 Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
од
7.000 КМ ;
прераспоређено је у потрошачку јединицу 0400 Дјечије обданиште „Радост“ ,
-на конто 412200-Расходи по основу утрошка енергије, износ од 600 КМ;
-на конто 412300-Расходи за режијски материјал, износ од 800 КМ;
-на конто 412400-Расходи за материјал посебне намјене, износ од 2.500 КМ;
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-на конто 412500-Расходи за текуће одржавање, износ од 100 КМ;
прераспоређено је у потрошачку јединицу 0600 Професионална ватрогасна јединица ,
-на конто 411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ од 4.000 КМ;
-на конто 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја , износ од 3.000 КМ;
0200 Мјесне заједнице, у износу од 5.000 КМ
-са конта 412900-Остали непоменути расходи , износ од 5.000 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 412800 Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
од
4.400 КМ ;
-на конто 412600-Расходи по основу утрошка горива , износ од 600 КМ;
0300 Центар за социални рад , у износу од 3.340 КМ
-са конта 411200-Расходи за отпремнине , износ од 400 КМ ;
-са конта 412100-Расходи за закуп гараже , износ од 100 КМ ;
-са конта 412200-Расходи за комуналне услуге , износ од 140 КМ ;
-са конта 412300-Расходи за режијски материјал , износ од 300 КМ ;
-са конта 412500-Расходи за текуће одржавање , износ од 1.700 КМ ;
-са конта 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја , износ од 700 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 411100-Расходи за бруто плате , износ од 1.100 КМ;
-на конто 411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ од 2.100 КМ;
-на конто 412200-Расходи за комуникационе услуге , износ од 140 КМ;
0400 Дјечије обданиште „Радост“ , у износу од 740 КМ
-са конта 411100-Расходи за бруто плате , износ од 440 КМ ;
-са конта 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја , износ од 100 КМ ;
-са конта 412700-Расходи за стручне услуге , износ од 200 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ од 440 КМ;
-на конто 412500-Расходи за текуће одржавање, износ од 300 КМ;
0600 Професионална ватрогасна јединица , у износу од 631 КМ
-са конта 412200-Расходи за комуналне услуге , износ од 10 КМ ;
-са конта 412300-Расходи за режијски материјал , износ од 420 КМ ;
-са конта 412700-Расходи за стручне услуге , износ од 201 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 412200-Расходи за комуникационе услуге, износ од 631 КМ;
0920 Туристичка организација , у износу од 2.170 КМ
-са конта 411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених ,
износ од 390 КМ ;
-са конта 412200-Расходи по основу утрошка енергије , износ од 200 КМ ;
-са конта 412200-Расходи за комуналне услуге , износ од 400 КМ ;
-са конта 412300-Расходи за режијски материјал , износ од 770 КМ ;
-са конта 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја , износ од 250 КМ ;
-са конта 412700-Расходи за стручне услуге , износ од 160 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 411100-Расходи за бруто плате , износ од 390 КМ;
-на конто 412900-Остали непоменути расходи , износ од 1.780 КМ;
0053 Средња школа „Никола Тесла“ , у износу од 11.700 КМ
-са конта 411200-Расходи за накнаде превоза , износ од 5.200 КМ ;
-са конта 412300-Расходи за режијски материјал , износ од 6.500 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 412200-Расходи по основу утрошка енергије, износ од 2.500 КМ;
-на конто 412500-Расходи за текуће одржавање, износ од 6.500 КМ;
-на конто 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 200 КМ;
-на конто 412700-Расходи за стручне услуге, износ од 2.500 КМ;
0040 Народна библиотека , у износу од 1.800 КМ
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-са конта 411200-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених ,
износ од 190 КМ ;
-са конта 412200-Расходи по основу утрошка енергије , износ од 600 КМ ;
-са конта 412200-Расходи за комуналне услуге , износ од 150 КМ ;
-са конта 412200-Расходи за комуникационе услуге , износ од 190 КМ ;
-са конта 412500-Расходи за текуће одржавање , износ од 500 КМ ;
-са конта 412700-Расходи за стручне услуге , износ од 170 КМ ;
прераспоређено је у оквиру потрошачке јединице:
-на конто 412600-Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 270 КМ;
-на конто 412900-Остали непоменути расходи , износ од 100 КМ;
-на конто 511300-Издаци за набавку опреме , износ од 1.430 КМ;
II
Средства распоређена Одлуком о Ребалансу Буџета општине Шамац за 2011.годину, прераспоредиће се
у оквиру потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0120 Начелник општине :
-на броју рачуна контног плана група 416900 – Остале дознаке на име социјалне заштите
које се исплаћују из буџета општине износ „130.000“замјењује се износом “137.500“;
У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за Општу управу :
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Расходи за остале бруто накнаде за рад ван
радног односа (мртвозорници) износ „5.000“замјењује се износом “0“;
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови-Борачка организација износ
„47.000“замјењује се износом “49.000“;
-на броју рачуна контног плана група 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката износ „16.000“замјењује се износом “9.000“;
-на броју рачуна контног плана група 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ „8.000“замјењује се износом “7.000“;
У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финансије :
-на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате износ
„1.309.000“замјењује се износом “1.395.000“;
-на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате приправника износ
„38.300“замјењује се износом “18.000“;
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених износ „333.820“замјењује се износом “296.620“;
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања приправника износ „12.300“замјењује се износом “6.800“;
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за отпремнине износ
„10.000“замјењује се износом “2.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи по основу утрошка енергије износ
„90.000“замјењује се износом “84.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Остали непоменути расходи износ
„72.800“замјењује се износом “84.800“;
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Расходи по основу пореза и доприноса на
терет послодавца (докуп стажа) износ „21.000“замјењује се износом “0“;
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности :
-на броју рачуна контног плана група 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката износ „325.000“замјењује се износом “348.000“;
У оквиру потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове :
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-одржавање путева износ „125.000“замјењује се износом “146.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих
грађевинских објеката-комунална инфраструктура износ „80.000“замјењује се износом “90.000“;
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-на броју рачуна контног плана група 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних
површина износ „190.000“замјењује се износом “170.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Расходи по основу осталих доприноса, јавних
такси и накнада на терет послодавца износ „9.000“замјењује се износом “3.000“;
-на броју рачуна контног плана група 416900 – Остале капиталне дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета износ „10.000“замјењује се износом “13.000“;
-на броју рачуна контног плана група 511100 – Издаци за изградњу и прибављање
саобраћајних објеката-јавна расвјета износ „155.500“замјењује се износом “105.500“;
-на броју рачуна контног плана група 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката-депонија чврстог отпада износ „50.500“замјењује се износом “45.500“;
-на броју рачуна контног плана група 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих
објеката-Семафор износ „5.000“замјењује се износом “0“;
-на броју рачуна контног плана група 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката износ „250.000“замјењује се износом “279.000“;
У оквиру потрошачке јединице 0190 Остала буџетска потрошња :
-на броју рачуна контног плана група 413300 – Расходи по основу камата на зајмове
примљене од банака износ „30.000“замјењује се износом “32.350“;
-на броју рачуна контног плана група 621300 – Издаци за отплату главнице зајмова
примљених од банака износ „165.000“замјењује се износом “164.050“;
-на броју рачуна контног плана група 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из
ранијих година износ „96.000“замјењује се износом “69.100“;
У оквиру потрошачке јединице 0200 Мјесне заједнице :
-на броју рачуна контног плана група 412600 – Расходи по основу утрошка горива износ
„1.500“замјењује се износом “2.100“;
-на броју рачуна контног плана група 412800 – Расходи по основу утрошка електричне
расвјете на јавним површинама износ „110.000“замјењује се износом “132.400“;
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Остали непоменути расходи износ
„32.600“замјењује се износом “27.600“;
У оквиру потрошачке јединице 0300 Центар за социјални рад :
-на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате износ
„110.160“замјењује се износом “111.260“;
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених износ „27.650“замјењује се износом “29.750“;
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за отпремнине износ
„5.000“замјењује се износом “4.600“;
-на броју рачуна контног плана група 412100 – Расходи за закуп гараже износ
„700“замјењује се износом “600“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге износ
„400“замјењује се износом “260“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуникационе услуге износ
„1.800“замјењује се износом “1.940“;
-на броју рачуна контног плана група 412300 – Расходи за режијски материјал износ
„3.500“замјењује се износом “3.200“;
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање износ
„2.800“замјењује се износом “1.100“;
-на броју рачуна контног плана група 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
износ „800“замјењује се износом “100“;
У оквиру потрошачке јединице 0400 Дјечије обданиште „Радост“ :
-на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате износ
„170.000“замјењује се износом “169.560“;
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених износ „6.500“замјењује се износом “6.940“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи по основу утрошка енергије износ
„11.700“замјењује се износом “12.300“;
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-на броју рачуна контног плана група 412300 – Расходи за режијски материјал износ
„2.500“замјењује се износом “3.300“;
-на броју рачуна контног плана група 412400 – Расходи за материјал посебне намјене износ
„18.000“замјењује се износом “20.500“;
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање износ
„1.000“замјењује се износом “1.400“;
-на броју рачуна контног плана група 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
износ „300“замјењује се износом “200“;
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за стручне услуге износ
„2.500“замјењује се износом “2.300“;
У оквиру потрошачке јединице 0600 Професионална ватрогасна јединица :
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених износ „48.720“замјењује се износом “52.720“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге износ
„1.120“замјењује се износом “1.110“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуникационе услуге износ
„370“замјењује се износом “1.001“;
-на броју рачуна контног плана група 412300 – Расходи за режијски материјал износ
„2.300“замјењује се износом “1.880“;
-на броју рачуна контног плана група 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја износ
„8.000“замјењује се износом “11.000“;
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за стручне услуге износ
„1.100“замјењује се износом “899“;
У оквиру потрошачке јединице 0920 Туристичка организација :
-на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате износ
„22.032“замјењује се износом “22.422“;
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених износ „3.888“замјењује се износом “3.498“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи по основу утрошка енергије износ
„400“замјењује се износом “200“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге износ
„400“замјењује се износом “0“;
-на броју рачуна контног плана група 412300 – Расходи за режијски материјал износ
„1.200“замјењује се износом “430“;
-на броју рачуна контног плана група 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
износ „2.000“замјењује се износом “1.750“;
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за стручне услуге износ
„300“замјењује се износом “140“;
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Остали непоменути расходи износ
„3.000“замјењује се износом “4.780“;
У оквиру потрошачке јединице 0053 Средња школа „Никола Тесла“ :
-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за накнаде превоза износ
„24.500“замјењује се износом “19.300“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи по основу утрошка енергије износ
„20.000“замјењује се износом “22.500“;
-на броју рачуна контног плана група 412300 – Расходи за режијски материјал износ
„15.000“замјењује се износом “8.500“;
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање износ
„19.000“замјењује се износом “25.500“;
-на броју рачуна контног плана група 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
износ „1.000“замјењује се износом “1.200“;
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за стручне услуге износ
„4.000“замјењује се износом “6.500“;
У оквиру потрошачке јединице 0040 Народна библиотека :
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-на броју рачуна контног плана група 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених износ „2.200“замјењује се износом “2.010“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи по основу утрошка енергије износ
„2.500“замјењује се износом “1.900“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуналне услуге износ
„400“замјењује се износом “250“;
-на броју рачуна контног плана група 412200 – Расходи за комуникационе услуге износ
„1.200“замјењује се износом “1.010“;
-на броју рачуна контног плана група 412500 – Расходи за текуће одржавање износ
„500“замјењује се износом “0“;
-на броју рачуна контног плана група 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја
износ „600“замјењује се износом “870“;
-на броју рачуна контног плана група 412700 – Расходи за стручне услуге износ
„600“замјењује се износом “430“;
-на броју рачуна контног плана група 412900 – Остали непоменути расходи износ
„3.100“замјењује се износом “3.200“;
-на броју рачуна контног плана група 511300 – Издаци за набавку опреме износ
„2.300“замјењује се износом “3.730“;
III
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-022-260/11
Шамац, 23.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац («Службени гласник Општине Шамац», број: 4/05 и 9/07), те одредбама Одлуке о извршењу
буџета општине Шамац за 2011.годину («Службени гласник општине Шамац», број: 24/10), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
I
– Тачка I и II закључка овог органа број 01-022-194/11 од 04.10.2011. године мијењају се и
измијењене гласе:
„ I - Одобравају се средства буџетске резерве са потрошачке јединице 0122 у укупном износу
од 12.788,10 КМ (словима: дванаестхиљадаседамстотинаосамдесетосам и 10/100 конвертибилних
марака) Професионалној ватрогасној јединици Шамац за техничко опремање исте према списку
неопходних техничких средстава број 107/11 од 30.09.2011. године који је саставни дио овог закључка.
II - Од укупног износа средстава из тачке I овог закључка извршиће се реалокација са потрошачке
јединице 0122, позиција-буџетска резерва на потрошачку јединицу 0600, професионална ватрогасна
јединица-позиција 4124, расходи за материјал посебне намјене у износу од 6.914,70 КМ те на позицију
4125, расходи за текуће одржавање у износу од 5.873,40 КМ са одговарајућим актима овог органа.“
II – У осталом дијелу предметни закључак остаје непромијењен.
Број: 01-022-194/11
Шамац, 24.10.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

210
Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац («Службени гласник Општине Шамац», број: 4/05 и 9/07), те одредбама Одлуке о извршењу
буџета општине Шамац за 2011.годину («Службени гласник општине Шамац», број: 24/10 и 15/11), д о
носи
ЗАКЉУЧАК
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I – Одобрава се исплата средстава буџетске резерве са потрошачке јединице 0122 у укупном износу од
53.000,00 КМ (словима: педесеттрихиљадеконвертибилних марака) Дјечијем обданишту „Радост“
Шамац и Професионалној ватрогасној јединици Шамац у износима и за намјене како слиједи:
1. Дјечијем обданишту „Радост“ Шамац на име исплате бруто плата
износ од ..........................................................................29.500,00 КМ,
2. Професионалној ватрогасној јединици Шамац на име исплате
бруто плата износ од .....................................................18.100,00 КМ,
3. Професионалној ватрогасној јединици Шамац на име исплате
топлог оброка износ од ..................................................5.400,00 КМ.
II - За укупан износ средстава из члана I овог закључка извршиће се реалокација са потрошачке
јединице 0122, позиција-буџетска резерва на потрошачке јединице: 0400 Дјечије обданиште „Радост“
Шамац, позиција 4111-расходи за бруто плате износ из тачке 1. претходног члана, 0600 Професионална
ватрогасна јединица, позиција 4111-расходи за бруто плате износ из тачке 2. претходног члана, те 0600
Професионална ватрогасна јединица, позиција 4112-расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених износ из тачке 3. претходног члана.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-228/11
Шамац, 23.11.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број:101/04, 42/05 и 118/05) сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац («Службени гласник Општине Шамац», број:4/05 и 9/07), те. Одлуке о извршењу буџета
Општине Шамац за 2011.годину («Службени гласник општине Шамац», број:24/2010), д о н о с и
З А К Љ У Ч А К
I
–
Одобравају
се
средства
буџетске
резерве
у
износу
од
1.000,00
KM
(словима:једнухиљадуконветибилнемарака) као донација хуманитарној акцији «С љубављу храбрим
срцима».
II – За одобрена средства из тачке I овог Закључка извршиће се реалокација са позиције – буџетска
резерва на потрошачку јединицу 0150 – Одјељење за привреду позиција 4152 текући грентови
удружења грађана.
III - За реализацију овог рјешенја задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-256/11
Шамац, 20.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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Начелник општине Шамац, на основу члана 43. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 101/04, 42/05 и 118/05), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац («Службени гласник Општине Шамац», број: 4/05 и 9/07), те одредбама Одлуке о извршењу
буџета општине Шамац за 2011.годину («Службени гласник општине Шамац», број: 24/10 и 15/11), д о
носи
ЗАКЉУЧАК
I – Одобрава се исплата средстава буџетске резерве са потрошачке јединице 0122 у укупном износу од
12.247,56 КМ (словима: дванаестхиљададвијестотинечетрдесетседам и 56/100 конвертибилних марака)
Дјечијем обданишту „Радост“ Шамац на име адаптације објекта-замјене вањске столарије по уговору
број 344/11-окончана ситуација.
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II - За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се реалокација са потрошачке јединице
0122, позиција-372200 на потрошачку јединицу 0400 Дјечије обданиште „Радост“ Шамац, позиција
5112-издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију пословних објеката ипростора.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-257/11
Шамац, 21.12.2011. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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САДРЖАЈ
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
190. О Д Л У К А о усвајању Буџета општине Шамац за 2012. годину
191. О Д Л У К А о извршењу Буџета општине Шамац за 2012. годину
192. О Д Л У К А о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју
општине Шамац у 2012. години
193. О Д Л У К А о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене 1 м² корисне стамбене
површине за 2011. годину на подручју општине Шамац
194. З А К Љ У Ч А К о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између
двије сједнице Скупштине Општине
195. ЗАКЉУЧАК о пружању подршке пољопривредним произвођачима- фармерима, са
подручја општине Шамац, за обуставу поступка даље додјеле пољопривредног земљишта у
својини Републике Српске на подручју општине Шамац путем концесије,док се не ријеши
статус пољопривредног земљишта које је предвиђено за закуп
196. З А К Љ У Ч А К
197. З А К Љ У Ч А К о утврђивању Нацрта Регулационог плана «Шамац» у зони утицаја
Магистралног пута М - 17 и Регионалног пута Р-464.
198. З А К Љ У Ч А К о прихватању Информације o провођењу Одлуке о подизању и
одржавању споменика од посебног значаја за општину Шамац
199. З А К Љ У Ч А К о прихватању Годишњег програма рада ЈУ Дјечије обданиште „Радост“
Шамац за радну 2011/2012. годину
200. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању Комисије за спровођење поступка за пријем службеника у
Административну службу општине Шамац
201. Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу директора ЈУ Туристичке организације Шамац
202. Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању вршиоца дужности директора ЈУ Туристичке организације
Шамац
203. Р Ј Е Ш Е Њ Е о разрјешењу члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла''
Шамац изабраног у име јединице локалне самоуправе
204. Р Ј Е Ш Е Њ Е о избору члана Школског одбора Средње школе ''Никола Тесла'' Шамац у
име јединице локалне самоуправе

АКТИ НАЧЕЛНИКА
205. О Д Л У К А о именовању Савјета за безбједност саобраћаја на подручју Општине
Шамац
206. О Д Л У К А о именовању представника Општине Шамац у скупштини КП „Водовод и
канализација“ АД Шамац
207. О Д Л У К А о прерасподјели средстава
208. О Д Л У К А о прерасподјели средстава
209. З А К Љ У Ч А К
210. З А К Љ У Ч А К
211. З А К Љ У Ч А К
212. З А К Љ У Ч А К
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