РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за финансије
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-800 , Факс:054/620-300

Број: 05-400- 3 /21
Датум: 25.01.2021. године
У складу са чланом 15. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2021.годину („Службени
гласник општине Шамац“, број 1/21 ), Одјељење за финансије утврђује:
ТЕРМИНСКИ МЈЕСЕЧНИ ПЛАН ПОТРОШЊЕ
У 2021. 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, ЈУ Центар за социјални рад, ЈПУ“Радост“) ,
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 2021. години,
за сваки мјесец текуће године израдити оперативни план потрошње из буџета Општине Шамац.

В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА
Велимир Андрић, дипл. екон.
Достављено:
1. Начелник општине,
2. Предсједник скупштине,
3. Одјељење за општу управу,
4. Одјељење за финансије,

5. Одјељење за привреду и инспекцијске послове,
6. Одјељење за просторно уређ.и стамб.ком.послове,
7. Служба за друштвене дјелатности и послове Цивилне заштите,
8. Служба за локални економски развој,
9. Одсјек Територијална ватрогасна јединица,
10. ЈУ Центар за социјални рад,
11. ЈПУ “Радост“,
12. ЈУ СШЦ „Никола Тесла“,
13. ЈУ Народна библиотека,
14. за „Службени гласник Општине Шамац“,
15. Архива и
16. Евиденција.
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