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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) и члана 9. став 1.
Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину („Службени гласник општине Шамац“, број
12/15), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица у буџету за 2016.
годину, на следећи начин:
0110 - Скупштина општине
~ са конта 412900 – Остали непоменути расходи (уговорене услуге), износ од 3.300 КМ,
~ на конто 415200 – Грантови - накнаде члановима општинске изборне комисије, износ од 200 КМ,
~ на конто 415200 – Текући грантови политичким организацијама, износ од 2.800 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0150 - Одјељење за привреду:
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 300 КМ;
~ са конта 412900 – Расходи по основу репрезентације, износ од 1.500 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове:
~ на конто 416100 – Текуће дознаке грађанима – Издаци у циљу реализације пројеката повратка, износ од
1.500 КМ;
~ са конта 412900 – Трошкови локалних избора, износ од 4.900 КМ,
~ на конто 415200 – Грантови - накнаде члановима општинске изборне комисије, износ од 4.900 КМ.
0124 - Служба за локални економски развој, пољопривреду и село
~ са конта 412700 – Расходи за услуге израде пројектне докуменатције, износ од 8.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0150 - Одјељење за привреду:
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова),
износ од 1.600 КМ;
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 6.400 КМ;
~ са конта 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подршка
провођењу пројеката у области пољопривреде), износ од 3.150 КМ,
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~ са конта 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима), износ од
11.850 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0150 - Одјељење за привреду:
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 15.000 КМ.
0130 - Одјељење за општу управу
~ са конта 416100 – Текуће помоћи демобилисаним борцима за трошкове лијечења од тешких болести
(карцинома), износ од 7.000 КМ,
~ на конто 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 7.000
КМ;
~ са конта 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 1.000 КМ,
~ са конта 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 1.000 КМ,
~ са конта 511400 – Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ од 1.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0120 – Начелник општине:
~ на конто 416900 – Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине, износ
од 3.000 КМ.
0140 - Одјељење за финанисије
~ са конта 411100 – Расходи за бруто плате, износ од 21.000 КМ,
~ на конто 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
20.200 КМ,
~ на конто 411200 – Расходи за отпремнине, износ од 800 КМ;
~ са конта 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ од 25.000 КМ,
~ на конто 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ од 4.000 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412600 – Расходи по основу утрошка горива, изнод од 2.000 КМ,
~ на конто 412700 – Расходи за стручне услуге, износ од 10.000 КМ,
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 7.000 КМ.
0150 – Одјељење за привреду
~ са конта 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима (превентивна здравствена заштита),
износ од 2.000 КМ,
~ са конта 414100 – Субвенције за запошљавање радника, износ од 2.500 КМ,
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 4.500 КМ,
~ са конта 415200 – Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(омладински парламент), изнод од 500 КМ,
~ са конта 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у фин. СУД- а), износ 500
КМ,
~ на конто 416300 – Текуће дознаке грађанима – превоз ученика, износ од 1.000 КМ.
~ са 415200 – Капитални грантови- Водовод и канализација, износ од 2.900 КМ,
~ на 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 2.900 КМ;
~ са 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Водопривредни објекти, износ од
5.000 КМ,
~ на 412500 – Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова), износ од
5.000 КМ;
~ са 511100 – Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водоводоа, канализација, износ од 16.500
КМ,
~ на 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 16.500 КМ.
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0151 – Служба за друштвене
~ са конта 415200 – Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља), износ од 5.000
КМ,
~ на конто 415200 – Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ од 2.000
КМ,
~ на конто 416100 – Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ од 3.000
КМ;
~ са конта 416100 – Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ од 14.000 КМ,
~ на конто 415200 – Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ од 6.000
КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0140 – Одјељење за финансије:
~ на конто 411200 – Расходи за отпремнине, износ од 8.000 КМ.
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- Депонија чврстог отпада,
износ од 1.000 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева, износ
од 1.000 КМ;
~ са конта 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације – просторни план Шамац, износ од
2.250 КМ,
~ на конто 412800 – Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 1.150 КМ,
~ на конто 412800 – Расходи за јавне радове, износ од 500 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0150 – Одјељење за привреду:
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 600 КМ;
~ са конта 412700 – Расходи за остале стручне услуге, износ од 500 КМ,
~ на конто 412800 – Расходи за јавне радове, износ од 500 КМ;
~ са конта – Расходи за услуге зимске службе, износ од 8.000 КМ,
~ на конто – Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката – комунална инфраструктура,
износ од 2.500 КМ,
~ на конто 412900 – Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца,
износ од 2.500 КМ,
~ на конто 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 3.000 КМ;
~ са конта 416900 – Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета,
износ од 500 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0150 – Одјељење за привреду:
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 500 КМ;
~ са конта 511100 – Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- јавна расвјета, износ од
19.000 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева,
износ од 4.000 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката – комунална
инфраструктура, изнод од 3.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0150 – Одјељење за привреду:
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 12.000 КМ;
~ са конта 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката – Семафор, износ од 1.600 КМ,
~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 1.500 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0160 – Одјељење за просторно уређење и стамбено
комуналне послове:
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~ на конто 412500 – Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 100 КМ.
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 621100 – Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 287.000 КМ,
~ на конто 412900 – Расходи по судским рјешењима, износ од 25.000 КМ,
~ на конто 413100 – Расходи по основу камата на обвезниоце у земљи, износ од 163.000 КМ,
~ на конто 413900 – Расходи по основу затезних камата, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 44.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0140 – Одјељење за финансије:
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 10.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0150 – Одјељење за привреду:
~ на конто 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 15.000 КМ,
Прераспоредити у овиру потрошачке јединице 0200 – Мјесне заједнице:
~ на конто 412800 – Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ од
25.000 КМ.
0200- Мјесне заједнице
~ са конта 412200 – Расходи за комуналне услуге, износ од 50 КМ,
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 50 КМ;
~ са конта 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ од 500 КМ,
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 200 КМ,
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ од 300 КМ.
0301 – Трошкови социјалне заштите
~ са конта 416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета оопштине, износ од 2.000 КМ.
0400 – Дјечије обданиште „Радост“
~ са конта 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ од 500 КМ,
~ на конто 412400 – Расходи за материјал посебне намјене, износ од 500 КМ;
~ са конта 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 100 КМ,
~ на конто 412600 – Расходи по основу утришка горива, износ од 100 КМ;
~ са конта 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 350 КМ,
~ са конта 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 1.150 КМ,
~ наконто 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
1.500 КМ;
~ са конта 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 500 КМ,
~ на конто 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 500 КМ.
0920- Туристичка организација
~ са конта 412900 – Остали непоменути расходи, износ од 730 КМ,
~ на конто 412300 – Расходи за режијски материјал, у износу од 400 КМ,
~ на конто 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 330 КМ.
0053- Средња школа „Никола Тесла“
~ са конта 411200 – Расходи за накнаде превоза, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ од 5.000 КМ;
~ са конта 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ од 1.500 КМ,
~ на конто 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ од 1.500 КМ;
~ са конта 511300 – Издаци за набавку опреме, износ од 500 КМ,
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~ на конто 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ од 500 КМ;
~ са конта 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 300
КМ,
~ на конто 412300 – Расходи за режијски материјал, износ од 300 КМ;
~ са конта 412200 – Расходи за комуналне услуге, износ од 200 КМ,
~ на конто 412300 – Расходи за режијски материјал, износ од 200 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2016. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0110 - Скупштине општине:
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи (уговорене услуге), износ „15.000“ замјењује се
износом „11.700“,
~ на броју рачуна 412900 – Расходи по основу репрезентације, износ „6.000“ замјењује се износом
„4.500“,
~ на броју рачуна 412900 – Трошкови локалних избора, износ „40.000“ замјењује се износом „35.100“,
~ на броју рачуна 415200 – Грантови- накнаде члановима Општинске изборне комисије, износ „14.000“
замјењује се износом „19.100“,
~ на броју рачуна 415200 – Текући грантови политичким организацијама, износ „35.000“ замјењује се
износом „37.800“.
У оквиру потрошачке јединице 0120 – Начелник општине:
~ на броју рачуна 416900 – Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
општине, износ „95.500“ замјењује се износом „98.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0124 – Служба за локални економски развој, пољопривреду и село:
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за услуге израде пројектне документације, износ „20.000“ замјењује
се износом „12.000“,
~ на броју рачуна 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде
(подршка провођењу пројеката у области пољопривреде), износ „5.000“ замјењује се износом „1.850“,
~ на броју рачуна 511700 – Издаци за нематеријалну произведену имовину (учешће у пројектима), износ
„11.850“ замјењује се износом „0“.
У оквиру потрошачке јединице 0130 – Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 416100 – Текуће помоћи демобилисаним борцима за трошкове лијечења од тешких
обољења (карцинома), износ „10.000“ замјењује се износом „3.000“,
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „1.000“ замјењује
се износом „0“,
~ на броју рачуна 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ „2.000“ замјењује се износом „1.000“,
~ на броју рачуна 511400 – Издаци за инвестиционо одржавање, износ „1.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„7.700“ замјењује се износом „14.700“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна 411100 - Расходи за бруто плате, износ „1.630.000“ замјењује се износом „1.609.000“,
~ на броју рачуна 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „329.600“ замјењује се износом „349.800“,
~ на броју рачуна 411200 – Расходи за отпремнине, износ 15.000“ замјењује се износом „23.800“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ „70.000“ замјењује се износом
„45.000“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ „55.000“ замјењеује се износом
„59.000“,
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „43.000“ замјењује се износом „46.500“,
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~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ „15.000“ замјењује се износом
„17.000“,
~ на броју рачуна 412700 – Расходи за стручне услуге, износ „50.000“ замјењује се износом „60.000“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи, износ „90.000“ замјењује се износом „107.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0150 – Одјељење за привреду:
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и
водотокова), износ „50.100“ замјењује се износом „56.700“,
~ на броју рачуна 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима (превентивна здравствена
заштита), износ „2.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 414100 – Субвенције за запошљавање радника, износ „2.500“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 415200 – Текући грантови спортски и омладинским организацијама и удружењима
(омладински парламент), износ „500“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 415200 – Остали текући грантови непрофитним субјектима (учешће у фин. СУД-а),
износ „500“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 415200 – Капитални грантови – Водовод и канализација, износ „5.000“ замјењује се
износом „2.100“,
~ на броју рачуна 416300 – Текуће дознаке грађанима – превоз ученика, износ „87.000“ замјењује се
износом „88.000“,
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за озградњу и прибављање зграда и објеката, износ „90.000“ замјењује
се износом „163.700“,
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката – Водопривредни објекти,
износ „5.000“, замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација, износ
„217.500“ замјењује се износом „201.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200 – Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ
„30.000“ замјењује се износом „38.000“,
~ на броју рачуна 415200 – Остали капитални грантови непрофитним субјектима (Дом здравља), износ
„10.000“ замјењује се износом „5.000“,
~ на броју рачуна 416100 – Текуће дознаке грађанима – стипендије, износ „90.000“ замјењује се износом
„76.000“,
~ на броју рачуна 416100 – Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ
„17.000“ замјењује се износом „20.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове:
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржћавање
путева, износ „76.000“ замјењује се износом „81.000“,
~ на броју рачуна 412500 - Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - комунална
инфраструктура, износ „67.000“ замјењује се износом „72.600“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката - Депонија
чврстог отпада, износ „1.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за услуге израде пројектне документације – просторни план ШАМАЦ,
износ „2.250“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за остале стручне услуге, износ „42.000“ замјењује се износом
„41.500“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „121.000“ замјењује се
износом „122.150“,
~ на броју рачуна 412800 – Расходи за услуге зимске службе, износ „28.000“ замјењује се износом
„20.000“,
~ на броју рачуна 412800 – Расходи за јавне радове, износ „5.000“ замјењује се износом „6.000“,
~ на броју рачуна 412900 - Расходи по основу осталих доприноса, јавних такси и накнада на терет
послодавца, износ „22.000“ замјењује се износом „24.500“,
~ на броју рачуна 416100 – Текуће дознаке грађанима – Издаци у циљу реализације пројеката повратка,
износ „33.500“ замјењује се износом „35.000“,
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~ на броју рачуна 416900 - Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета, износ „48.500“ замјењује се износом „48.000“,
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката – јавна расвјета,
износ „30.000“ замјењује се износом „11.000“,
~ на броју рачуна 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката – Семафор, износ „14.000“
замјењује се износом „12.400“,
~ на броју 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ „64.500“ замјењује се износом „67.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0190 – Остала буџетска поторшња:
~ на броју рачуна 412900 – Расходи по судским рјешењима, износ „46.000“ замјењује се износом „71.000“,
~ на броју рачуна 413100 – Расходи по основу камата на обвезнице у земљи, износ „86.000“ замјењује се
износом „249.000“,
~ на броју рачуна 413900 – Расходи по основу затезних камата, износ „22.250“ замјењује се износом
„27.250“,
~ на броју рачуна 621100 – Издаци за отплату главнице по обвезница у земљи, износ „371.000“ замјењује
се износом „84.000“,
~ на броју рачуна 621900 – Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ „458.000“
замјењује се износом „502.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0200 - Мјесне заједнице:
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуналне услуге, износ „10.000“ замјењује се износом „9.950“,
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ „5.000“ замјењује се износом
„4.500“,
~ на броју рачуна 412800 – Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
„120.000“ замјењује се износом „145.000“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи, износ „2.000“ замјењује се износом „2.250“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ „8.000“ замјењује
се износом „8.300“.
У оквиру потрошачке јединице 0301- Трошкови социјалне заштите:
~ на броју рачуна 416100 – Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општина, износ „439.000“
замјењује се износом „441.000“,
~ на броју рачуна 416300 – Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, износ „124.000“ замјењује се
износом „122.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0400- Дјечије обаниште „Радост“:
~ на броју рачуна 411200 – Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „43.000“ замјењује се износом „44.500“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуникационе услуге, износ „3.000“ замјењује се износом „2.500“,
~ на броју рачуна 412400 – Расходи за материјал посебне намјене, износ „12.800“ замјењује се износом
„13.300“,
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „500“ замјењује се износом
„50“,
~ на броју рачуна 412600 – Расходи по основу утрошка горива, износ „1.000“ замјењује се износом
„1.100“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи, износ „10.000“ замјењује се износом „10.500“,
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „5.000“ замјењује се износом „3.350“.
У оквиру потрошачке јединице 0920 – Туристичка органитзација:
~ на броју рачуна 412300 – Расходи за режијски материјал, износ „500“ замјењује се износом „900“,
~ на броју рачуна 412900 – Остали непоменути расходи, износ „6.800“ замјењује се износом „6.070“,
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „0“ замјењује се износом „330“.
У оквиру потрошачке јединице 0053- Средња школа „Никола Тесла“:
~ на броју рачуна 411200 – Расходи за накнаде превоза, износ „21.500“ замјењује се износом „16.500“,
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~ на броју рачуна 412200 – Расходи по основу утрошка енергије, износ „10.000“ замјењује се износом
„17.000“,
~ на броју рачуна 412200 – Расходи за комуналне услуге, износ „3.500“ замјењује се износом „3.300“,
~ на броју рачуна 412300 – Расходи за режијски материјал, износ „8.200“ замјењује се износом „8.700“,
~ на броју рачуна 412500 – Расходи за текуће одржавање, износ „5.000“ замјењује се износом „3.500“,
~ на броју рачуна 511300 – Издаци за набавку опреме, износ „4.500“ замјењује се износом „4.000“,
~ на броју рачуна 516100 – Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„800“ замјењује се износом „500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-278/16
Датум: 25.11.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

2.
На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи («Службени гласник Републике Српске», број 97/16),
сагласно одредбама члана 60.и 79. Статута Општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број
3/14),те Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2016.годину („ Службени гласник Општине
Шамац“ бр.12/15 на основу приједлога Комисије за утврђивање листе приједлога додјеле студентских
стипендија у школској 2016/2017 години именоване рјешењем број: 01-111-133/2016 Начелник Општине
Шамац, по расписаном конкурсу за додјелу стипендија у школској 2016/2017 години, доноси
О Д Л У К У
о додјели стипендија за школску 2016/2017. годину
I
Општина Шамац додјељује стипендије за школску 2016/2017 годину слиједећим студентима:
1. Јовановић (Горана) Ана из Шамца, студенту I године Филозофског факултета, студијски програм
Предшколско васпитање
2. Јекић (Милана) Милка из Баткуше, студенту II године Природно-математичког факултета, студијски
програм Департман за биологију и екологију
3. Боројевић (Жељка) Десанка из Шамца,студенту II године Фиозофског факултета,студијски програм
Учитељски студиј
4.Николић (Илије) Ружа из Обудовца,студенту III године Правног

факултета,студијски програм Право

5. Тошић (Слободана) Гордана из Горње Слатине,студенту III године Филозофског факултета,студијски
програм Журналистика
6.Сукара (Зорана) Невен из Шамца,студенту I године Академије умјетности,студијски програм Анимација
и визуелни ефекти
7. Чанчаревић (Јована) Маријана из Црквине,студенту II Филозофског факултета,студијски програм
Историја
8. Недић (Предрага) Љубиша из Горње Слатине,студенту II године Правног факултета,студијски програм
Општи смијер
9. Благојевић (Илије ) Божидар из Црквине,студенту I године Пољопривредног факултета, студијски
програм Мелиорација земљишта
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10. Јовичић (Јове) Владо из Доње
факултета,студијски програм Пастирски

Слатине,студенту

II

године

Православно

богословског

11. Мишић (Јоце) Ружица из Шкарића,студенту I године Филолошког факултета,студијски програм
Арапски језик
12. Тодоровић (Новака) Јованка из Крушковог Поља,студенту I године Природо
математичког факултета,студијски програм Примјењена математика

–

13. Илић (Милоша) Михајло из Гајева ,студенту II године Пољопривредног факултета,студијски програм
Биљна производња
14.Ивковић (Жељка) Жељана из Новог Села,студенту III године Правног факултета,студијски програм
Право
15.Вајић (Даке) Петар из Крушковог Поља,студенту I године Правног факултета,студијски програм Право
16. Драгичевић (Драгана) Драгана из Шамца, студенту I године Природно-математичког факултета,
студијски програм Биологија
17. Остојић (Пере) Митар из Доње Слатине,студенту I године Медицинског факултета,студијски програм
Стоматологија
18. Микић (Саве) Селена из Обудовца,студенту II године Филозофског факултета,студијски програм
Психологија
19. Унчанин (Миланка) Милан из Шамца,студенту
Политикологија

I године Политичких наука,студијски програм

20. Маслић (Спасоја) Божидар из Црквине,студенту I године Филолошког факултета,студијски програм
Српска књижевност и језик са компаратистиком
21. Јаковљевић (Љубише) Љубица из Брвника, студенту II године Педагошког факултета, студијски
програм Разредна настава
22. Васиљевић (Ђорђа) Стана из Горње Слатине,студенту III године Природно-математичког
факултета,студијски програм Хемија
23. Јовановић ( Милана) Петар из Обудовца,студенту II године Машинског факултета,студијски програм
Мехатроника
24. Миловановић ( Борислава) Мара из Обудовца,студенту II године Филолошког факултета,студијски
програм Руски и српски језик и књижевност
25. Зураповић ( Дамира) Хајрудин из Шамца,студенту I године Електротехничког факултета,студијски
програм Електротехника и рачунарство
26. Босић ( Раде) Лазар из Шамца, студенту I године Биолошког факултета,студијски програм Биологија
27. Нинковић ( Горана) Марија из Шамца,студенту I године Медицинског факултета,студијски програм
Фармација
II
Висина стипендије за школску 2016/2017 годину износи 100,00 КМ .

Са студентима – стипендистима из тачке
појединачне уговоре о додјели стипендија.

III
I

ове Одлуке Општина Шамац ће закључити
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IV
Уговор у име Општине Шамац, као даваоца стипендије, закључиће Начелник Општине Шамац.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примјењиват ће се почев од 01.01.2017.године и бит
ће објављена у «Службеном гласнику Општине Шамац».
Број: 01-022-308/2016
Датум, 28.12.2016 .године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

3.
На основу члана 188. и 195. Закона о водама („Службени гласник Републике Српске „ , број 50/06, 92/09 и
121/12), Плана одбране од поплава у Републици Српској у 2017. години, те примјене члана 10. став 1.
тачке б., Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ , број 39/14), у складу са одредбама
члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05,
118/05 и 98/13, сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац, број 3/14), а у циљу заштите
становништва и материјалних добара од високих вода, а у вези са функционисањем црпних станица
„Рудине“ и „Дуга“ у Шамцу у 2017. години, Начелник општине Шамац доноси
ОДЛУКУ
о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац
Члан 1.
Прихвата се понуда број 800/16 од 07.12.2016. године која се односи на Предмјер и предрачун
радова текућег одржавања и функционисања основних водопривредних објеката у 2017. години – црпне
станице „Рудине“ и „Дуга“ у Општини Шамац, достављена од стране Комуналног предузећа „Водовод и
канализација“ а.д. Шамац.
Члан 2.
У циљу реализације ове Одлуке закључиће се Уговор између Општине Шамац – с једне стране и
Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д. Шамац – с друге стране.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац, док ће се средства
за финансирање обезбједити из буџета Општине Шамац, о чему се задужује Одјељење за финансије.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-5/17
Датум: 04.01.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.ецц.

4.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
члана 17. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), сагласно одредбама
члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац, број 3/14), Начелник општине
Шамац , д о н о с и:
ОДЛУКУ
о доношењу Плана јавних набавки у 2017. години
Члан 1.
Доноси се План јавних набавки у 2017. години.
Члан 2.
Табеларни приказ Плана јавних набавки у 2017. години сматра се саставним дијелом ове одлуке.

10

Страна 11 - Сриједа, 25. јануар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

ОКВИРНИ ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

ОКВИРНИ ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

К

1.5.

15.6.

Буџет Општине,
позиција
0125,0140 и 0200 ,
конто бр.412600Расходи по
основу утрошка
горива

12.000,00

К

15.2

1.4

Буџет Општине,
позиц. 0140 на
конту бр.412200Расходи по
основу утрошка
енергије

21.700,00

К

15.6.

1.8.

Буџет Општине,
позиц. 0125, 0140
и 0200 , конта бр.
бр.412300Расходи за режиј.
материјал

10.000,00

К

15.2.

1.4.

Буџет Општине,
позиц. 0125, 0140
и 0200 , конта бр.
бр.412300Расходи за режиј.
материјал

5.000,00

Д

1.3.

15.3.

Буџет Општине,
позиц. 0125, 0140
и 0200 , конта бр.
.412300- Расходи
за режиј.
материјал

НАПОМЕНЕ

ВРСТА ПОСТУПКА

35.000,00

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ(са
укљученим ПДВ-ом)

ШИФРА ЈРЈН

ПРЕДМТ НАБАВКЕ

РЕДНИ БРОЈ

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у „Службеном гласнику Општине Шамац“

4.

Набавка
материјала за
одржавање
чистоће за
потребе
Општинске
Управе Шамац

5.

Набавка стручне
литературе,
часописа и
дневне штампе
за потребе
Општинске
Управе Шамац

03413000-8
30190000-7

3.

Набавка
канцеларијског
материјала за
потребе
Општинске
Управе Шамац

33191000-5
39830000-9

2.

Набавка пелета
за огрев за
потребе
Општинске
управе Шамац

2210000-1

1.

Набавка горива
за потребе
Општинске
управе Шамац

09100000-0

РОБЕ
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1.4.

15.4.

Буџет Општине,
позиц. 0130,
конта бр. 516100Расходи за залихе
материјала, робе
и ситног
инвентара,
амбалаже и сл.

15.000,00

К

15.2.

1.4.

Буџет Општине,
позиц. 0140,
конта бр. 412900Расходи по
основу
репрезентације

18222000-1

Д

ОКВИРНИ ДАТУМ
ЗАКЉУЧЕЊА
УГОВОРА

К

Април
2017

Јун 2017 Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.412500;
Расходи за текуће
одржавање
осталих грађ.
објеката –
одржавање путева

16.000,00

К

Март 2017 Мај 2017 Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.412500;
Расходи за текуће
одржавање
осталих грађ.
објеката – ком.
инфр.

20.000,00

К

Март 2017 Април
2017

НАПОМЕНЕ

ОКВИРНИ ДАТУМ
ПОКРЕТАЊА
ПОСТУПКА

49.000,00

ИЗВОР
ФИНАНСИРАЊА

ВРСТА ПОСТУПКА

102.700,00

ПРОЦИЈЕЊЕНА
ВРИЈЕДНОСТ

ПРЕДМТ НАБАВКЕ

РЕДНИ БРОЈ

УКУПНО

4.000,00

15000000-8

7.

Набавка хране и
пића за потребе
репрезентације
Општинске
управе Шамац

ШИФРА ЈРЈН

6.

Набавка
унуформи за
потребе
шалтерских
радника и
матичара
Општинске
управе Шамац

3.

Одржавање и
реконструкција
(крпажа ударних
рупа) асфалтних
улица и путева
на подручју
општине Шамац

45233221-4

2.

Одржавање
хоризонталне
сигнализације
на подручју
општине Шамац

45233141-9

1.

Редовно
одржавање
некатегорисаних
макадамских
путева, на
подручју
општине Шамац

45233141-9

УСЛУГЕ

Буџет Општине,
позиција 0160,
конто бр.511200;
Издаци за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и
адаптацију зграда
и објеката
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5.

Дератизација и
дезинсекција
6.

1.6.

15.6.

Буџет Општине,
позиц. 0140,
конта бр. 412700Расходи за услуге
осигурања

20.000,00

К

2017

2017

Буџет општине

40.000,00

К

Април
2017

Април
2017

Буџет општине

35.000,00

К

Јануар
2017

Фебруар Буџет општине
2017

85.000,00

О

Јануар
2017

Фебруар Буџет општине
2017

40.000,00

К

Март 2017 Април
2017

66510000-8

Д

71542000-6

Израда
пројектне
документације

2.000,00

90923000-3
90670000-4

4.

Набавка услуге
колективног
осигурања
радника и
имовине
Општинске
управе Шамац

92220000-9

Услуге
информисања
7.

60000000-8
60140000-1

Превоз ученика

Изградња
водовода и
канализације
9.

Буџет општине

45231300-8

8.

УКУПНО

307.000,00

УКУПНО

409.700,00

Врста поступка : О-отворени поступак, К-конкурентски захтјев за доставу понуда, Д-директни споразум;
Позиције: 0125- Територијална ватрогасна јединица, 0130- Одјељење за општу управу, 0140- Одјељење за
финансије, 0150- Одјељење за привреду, 0160- Одјељење за просторно уређ. стамб. комуналне послове и
0200 – Мјесне заједнице
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Број: 01-022-10/2017
Датум: 19.01.2017. година

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

5.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске», број: 97/16), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута Општине Шамац
(«Службени гласник Општине Шамац», број 3/14), те одредбама Одлуке о извршењу буџета општине
Шамац за 2016. годину («Службени гласник општине Шамац», број: 12/15), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о прерасподјели средстава буџетске резерве у буџету општине Шамац за 2016. год.
I - Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 30.000 KМ (словима:
тридесетхиљада конвертибилних марака).
II - За износ средстава из члана I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава у буџету,
са буџетске резерве, и то на сљедећи начин:
На потрошачку јединицу 0160 - Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове,
позиција 412800 - Расходи за услуге одржавања јавних површина у износу од 30.000 КМ (словима:
тридесетхиљада конвертибилних марака). Прерасподјела средстава буџетске резерве из буџета за 2016.
годину се одобрава у сврху осигурања средстава за одржавање јавних површина на подручју општине
Шамац.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-310/2016
Шамац, 27.12.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

6.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'', број: 97/16),
сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број:
3/14), те члана 3. Упутства о начину обрачуна и расподјеле средстава за развој пољопривреде и села број:
01-022-309/16 од дана 27.12.2016. године, Начелник општине Шамац донио је
ЗАКЉУЧАК
о укњижавању новчаних подстицаја
и помоћи у пољопривреди по рјешењима на основу захтјева из 2016. године
I
Oдобрава се укњижавање следећих рјешења у Буџету Општине Шамац за 2017. годину, позиција
414100, субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (подстицаји за развој
пољопривреде) на име новчаних подстицаја и помоћи у пољопривреди, која су донесена по захтјевима из
2016. године и воде се под бројевима: 03-330-23/16, 03-330-80/16, 03-330-133/16, 03-330-46/16, 03-33055/16, 03-330-60/16, 03-330-72/16, 03-330-75/16, 03-330-98/16, 03-330-106/16, 03-330-114/16, 03-330122/16, 03-330-124/16, 03-330-129/16, 03-330-140/16, 03-330-146/16, 03-330-148/16, 03-330-153/16, 03-330159/16, 03-330-165/16, 03-330-69/16 и 03-330-162/16 у укупном износу од 19.870,40 КМ.
II
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за финансије општине Шамац.
III
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
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Број: 01-022-8/17
Датум, 18.01.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

7.
На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/2016)
и члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“ број 3/14), Начелник општине
Шамац доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА ПОСЛОВНОГ
ОКРУЖЕЊА И КОНКУРЕНТНОСТИ У ОПШТИНИ ШАМАЦ
I
У складу са обавезама преузетим потписивањем Уговора о савјетовању између општине Шамац и
Међународне финансијске корпорације из Групације Свјетске банке (International Finance Corporation IFC), а ради спровођења Пројекта побољшања пословног окружења и конкурентности на општинском
нивоу, именује се Радна група општине Шамац у саставу:
1. Ђорђе Милићевић, руководилац Радне групе
2. Лепа Тривић, координатор Радне групе/координатор Пројекта
3. Слободан Сјенчић, члан
4. Ведрана Михаљчић, члан
5. Светозар Евђић, члан
6. Велимир Маслић, члан
II
Задатак Радне групе је активно учешће у поступку реформе административних поступака на
нивоу Општине ради квалитетнијег пружања услуга грађанима, привредним и другим субјектима,
унапређења услова, смањења ризика и трошкова пословања.
III
Мандат Радне групе траје до окончања пројектних активности. Радна група за провођење Пројекта
се састаје по потреби, а најмање једном мјесечно с циљем извршења обавеза наведених у члану II овог
Рјешења.
Радна група може доносити одлуке из своје надлежности, дефинисане у члану II овог Рјешења,
уколико састанку присуствује више од половине чланова Радне групе. Одлуке се доносе простом
већином.
IV
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у " Службеном гласнику општине
Шамац ".
Број: 01-111-2/17
Датум, 03.01.2017.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл. екон.

8.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Српске» број: 97/16), сагласно одредбама члана 60. и 79. Статута општине Шамац («Службени
гласник општине Шамац», број:3/14), д о н о с и
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању Комисије за утврђивање листе - приједлога за додјелу студентских стипендија у
школској 2016/2017 години
I
Именује се Комисија за утврђивање листе - приједлога за додјеле студентских стипендија у
школској 2016/2017. години у саставу:
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Страна 16 - Сриједа, 25. јануар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
1. Слободан Стојић – предсједник,
2. Лепа Тривић – члан и
3. Анкица Сјенчић – члан
II
Задатак Комисије из тачке I овог Рјешење је да сачини листу приједлога за додјелу студентских
стипендија у складу са критеријумима утврђеним Конкурсом за додјелу студентских стипендија у
школској 2016/2017. години и исти приједлог достави овом органу на разматрање.
III
Комисија за утврђивање приједлога за додјелу стипендија у школској 2016/2017. години дужна је
у свом раду придржавати се Конкурса за додјелу студентских стипендија у школској 2016/2017. години
број:09-670-6/2016 од 16.11.2016.године
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , и биће објављено у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:01-111-133/2016
Датум, 26.12.2016. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон

9.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 72. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 60. и
79. Статута општине Шамац ((„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) доноси
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за спровођење интерног конкурса ради попуњавања извршилачког радног мјеста у
Општинској управи Шамац – Самостални стручни сарадник за стамбено-комуналне послове у Одјељењу
за просторно уређење и стамбено-комуналне послове, у сљедећем саставу:
1. Ратко Михајловић – предсједник Комисије
2. Тамара Шмитран – члан Комисије
3. Даринко Јефремовић – члан Комисије
II
Задатак Комисије је да, након провјере испуњености услова пријављених кандидата, изврши улазни
интервју са кандидатима и предложи начелнику општине ранг листу кандидата према стручним
способностима.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац;
Број: 01-111-5/2017
Датум, 12.01.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

10.
Начелник општине Шамац, на основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16), члана 72. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице
локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), сагласно одредбама члана 60. и
79. Статута општине Шамац ((„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) доноси
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Страна 17 - Сриједа, 25. јануар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1
РЈЕШЕЊЕ
I
Именује се Комисија за спровођење интерног конкурса ради попуњавања извршилачког радног мјеста у
Стручној служби Скупштине општине Шамац – Самостални стручни сарадник за нормативно правне и
друге стручне послове, у сљедећем саставу:
1. Блаженка Максимовић – предсједник Комисије
2. Светлана Павловић – члан Комисије
3. Даринко Јефремовић – члан Комисије
II
Задатак Комисије је да, након провјере испуњености услова пријављених кандидата, изврши улазни
интервју са кандидатима и предложи начелнику општине ранг листу кандидата према стручним
способностима.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном гласнику општине Шамац;
Број: 01-111-4/2017
Датум, 12.01.2017. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Ђорђе Милићевић, дипл.екон.

11.
У складу са чланом 15. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац za 2017.годину („Службени гласник
општине Шамац“, број 15/16 ), Одјељење за финансије утврђује:
ТЕРМИНСКИ МЈЕСЕЧНИ ПЛАН ПОТРОШЊЕ
У 2017. ГОДИНИ
Мјесечни календар плаћања:
1) Обавезе по основу отплата кредита и репрограма се извршавају у терминима и износима који су
доспјели за плаћање.
2) Обавезе по основу осталих расхода Буџета измирују се по следећим приоритетима:
а) бруто плате (Општинска управа, Центар за социјални рад, Дјечије обданиште“Радост“, Туристичка
организација),
б) бруто накнаде трошкова запослених (накнаде за превоз на посао и са посла, накнаде за топли оброк,
расходи за отпремнине, расходи за јубиларне награде и др.),
в) бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде скупштинским одборницима, накнаде волонтерима,
накнаде члановима комисија и радних група, накнаде по уговору о дјелу, накнаде за привремене и
повремене послове и др.),
г) дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине (стипендије, наталитет,
дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, превоз ученика и др.),
д) средства за обавезе према добављачима за робу, материјал и услуге,
ђ) средства за обавезе према добављачима за инвестиције и инвестиционо одржавање,
е) грантови ( политичке партије, спортске и омладинске организације, хуманитарне организације,
вјерске
организације, здравствене организације, организације и удружења у области образовања и културе и др.),
ж) средства за остале обавезе.
3) Одјељење за финансије ће, у складу са Терминским мјесечним планом потрошње у 2017. години, за
сваки мјесец текуће године израдити оперативни план потрошње из буџета Општине Шамац.
Број: 05-400-2/17
Датум: 10.01.2017.

В.д. НАЧЕЛНИК-а ОДЈЕЉЕЊА
Слободан Сјенчић, дипл. екон.
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Страна 18 - Сриједа, 25. јануар 2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 1

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1. Одлука о прерасподјели средстава
2. Одлука о додјели стипендија за школску 2016/2017. годину
3. Одлука о прихватању понуде Комуналног предузећа „Водовод и канализација“ а.д.
Шамац
4. Одлука о доношењу Плана јавних набавки у 2017. години
5. Закључак о прерасподјели средстава буџетске резерве у буџету општине Шамац за
2016. годину
6. Закључак о укњижавању новчаних подстицаја и помоћи у пољопривреди по
рјешењима на основу захтјева из 2016. године
7. Рјешење о именовању радне групе за спровођење пројекта побољшања пословног
окружења и конкуретности у општини Шамац
8. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање листе - приједлога за додјелу
студентских стипендија у школској 2016/2017. години
9. Рјешење
10. Рјешење
11. Термински мјесечни план потрошње у 2017. години

Сриједа, 25. јануар 2017. године - Службени гласник општине Шамац - Број 1/17
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611-237;
централа: 054/611-800; Факс: 054/620-300. "Службени гласник општине Шамац" излази по
потреби. Жиро рачун: Орган управе општине Шамац 562-011-00001661-17.
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