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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Број: 01-022-150/13
Датум: 31.07.2013.године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
4/05 и 9/07) и члана 13.став 1.Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2013.годину („Службени
гласник општине Шамац“, број 15/12), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Скупштина општине Шамац дана 31.05.2013. године донијела je Oдлуку о оснивању
Територијалне ватрогасне јединице Шамац, као посебне унутрашње организационе јединице у
Административној служби општине Шамац („Службени Гласник општине Шамац, број: 6/13“). На
основу исте од 01.07.2013. године добијена су Рјешења о преузимању радника Професионалне
ватрогасне јединице Шамац у Територијалну ватрогасну јединицу Шамац која је у саставу
Административне службе општине Шамац.
Из горе наведеног образложења,
Одобрава се прерасподјела средстава између потрошачких јединица, на следећи начин:
0600 Професионална ватрогасна јединица, у износу од 109.460,00 КМ
- са конта 411100 – Расходи за бруто плате, износ од 83.680,00 КМ,
- са конта 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
25.780,00 КМ;
прераспоређено у потрошачку јединицу 0140 Одјељење за финансије
- на конто 411100 – Расходи за бруто плате, износ од 83.680,00 КМ,
- на конто 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ од
25.780,00 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2013. годину, прераспоредиће се
између потрошачких јединица, како слиједи:
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У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финансије
- на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате, износ „1.450.000“
замјењује се износом “1.533.680“,
- на броју рачуна контног плана група 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
лична примања запослених, износ „330.000“ замјењује се износом „355.780“.
У оквиру потрошачке јединице 0600 Професионална ватрогасна јединица
- на броју рачуна контног плана група 411100 – Расходи за бруто плате, износ „175.000“
замјењује се износом „91.320“,
- на броју рачуна контног плана група 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених, износ „54.000“ замјењује се износом „28.220“
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правник
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-022-153/13
Датум: 02.08.2013. године
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 48. Статута општине Шамац („Службени гласник општине Шамац“, број
4/05 и 9/07) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2013. годину („Службени
гласник општине Шамац“, број: 15/12), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник општине
доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру потрошачкe јединицe, на следећи начин:
0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, у износу од 10.000,00 КМ
-са конта 414100 – Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај
у развоју пољопривреде), износ од 10.000,00 КМ;
-на конто 415200– Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез, износ од 1.900,00 КМ;
-на конто 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима (суф.
клубова), износ од 8.100,00 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2013. годину, прераспоредиће се у
оквиру потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:
-на броју рачуна контног плана група 414100 – Субвенције јавним нефинансијским
субјектима у области пољопривреде (Подстицај у развоју пољопривреде), износ „199.730“ замјењује се
износом “189.730“.
-на броју рачуна контног плана група 415200 – Текући грантови спортским организацијамаСпортски савез, износ „10.000“ замјењује се износом „11.900“.
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- на броју рачуна контног плана група 415200- Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и удружењима (суф. клубова), износ „200.000“ замјењује се износом „208.100“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
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), сагласно одредбама члана 48. и 61. Статута општине Шамац („Службени
гласник општине Шамац, број: 4/05, 9/07 и 15/12), те члана 25. Уредбе о стамбеном збрињавању
породица погинулих бораца и РВИ одбрамбено отаџбинског рата РС („Службени гласник РС“ број
43/07), Начелник општине Шамац, доноси:
РЈЕШЕЊЕ
о измјени рјешења о именовању Стамбене комисије за борачко инвалидску заштиту општине
Шамац
I
У Рјешењу о именовању Стамбене комисије за борачко инвалидску заштиту општине Шамац број: 01111-9/09, од 30.1.2009. године, тачка I. Мијења се и гласи:
„Именује се Стамбена комисија за борачко инвалидску заштиту општине Шамац, у саставу:
1.
2.
3.
4.

Лазар Благојевић – предсједник,
Драган Јовановић – члан,
Мара Лазић- члан,
Јован Сичић – члан.“

II
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-111-105/13
Датум: 7.8.2013 године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић,дипл.правни
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С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ НАЧЕЛНИКА
184. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
185. ОДЛУКА о прерасподјели средстава
186. Р Ј Е Ш Е Њ Е о измјени рјешења о именовању Стамбене комисије за борачко
инвалидску заштиту општине Шамац
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