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На основу 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, 9/07 и 15/12), Скупштина општине Шамац на дванаестој редовној сједници одржаној дана
14.11.2013. године, донијела је:
О Д Л У К У
о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних инвалида са подручја
општине Шамац
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се корисници права, услови, обим права, поступак остваривања права и
начин финансирања.
Члан 2.
Корисници права по овој Одлуци су:
- чланови породице погинулог борца,
- ратни војни инвалиди од I до IV категорије,
- дјеца ратних војних инвалида од I до IV категорије,
- дјеца умрлог ратног војног инвалида од I до IV категорије.
Члан 3.
Корисници права из члана 2. ове Одлуке могу остварити права утврђена овом Одлуком, под условом да
им је правоснажним рјешењем надлежног органа признат статус и право по важећем Закону из области
борачко-инвалидске заштите и да имају пребивалиште на подручју општине Шамац.
II– ОБИМ ПРАВА, ПОСТУПАК И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
Члан 4.
Права утврђена овом Одлуком су:
1. једнократна новчана помоћ у сврху лијечења,
2. накнада трошкова превоза за потребе лијечења,
3. накнада трошкова сахране, ексхумације и посјете гробу,
4. бесплатан боравак дјеце у обданишту,
5. накнада трошкова превоза дјеце погинулих бораца, дјеце ратних војних
инвалида од I до IV категорије и дјеце умрлих ратних војних инвалида
од I до IV категорије у школу за вријеме редовног школовања у основној и
средњој школи,
6. накнада трошкова матурске екскурзије основне и средње школе за дјецу
погинулих бораца, за дјецу ратних војних инвалида од I до IV категорије и
дјецу умрлих ратних војних инвалида од I до IV категорије ,
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7. помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања.
ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА ПОМОЋ У СВРХУ ЛИЈЕЧЕЊА
Члан 5.
Породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди од I до IV категорије, за сваког корисника
породичне инвалиднине, имају право на једнократну новчану помоћ у износу до 150,00 КМ у току једне
календарске године, за потребе лијечења.
У изузетним случајевима, за категорије из става 1. овог члана, може се одобрити новчани износ до
300,00 КМ у току једне календарске године:
- ако болују од тешких болести; ако постоји потреба за хитну медицинску
интервенцију; ако постоји потреба за сталне љекарске контроле или
- ако су у току рата задобили повреду, озледу и имају потребу за
кориштењем помагала због оштећења органа вида или слуха.
- ако је ужи члан породичног домаћинства тешко болестан или умро.
У случају из става 1. и 2. овог члана корисници овог права, уз захтјев, дужни су приложити
медицинску и другу документацију о лијечењу (налазе и препоруке љекара специјалисте, доказ о
трошковима лијечења, исправа Фонда здравственог осигурања о сношењу трошкова лијечења и сл.).
НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ЗА ПОТРЕБЕ ЛИЈЕЧЕЊА
Члан 6.
Право на накнаду трошкова превоза за потребе лијечења остварују породице погинулих бораца и ратни
војни инвалиди од I до IV категорије који због специјалистичких прегледа или одређених снимања
морају да путују у друго мјесто на територији РС, БиХ или Републике Србије, уз приложени доказ о
лијечењу, односно обављеном прегледу, снимању.
Накнада трошкова превоза врши се у висини цијене превоза у јавном саобраћају.
Накнаде трошкова превоза припада пратиоцу за дијете до 18. година старости, ратном војном инвалиду
којем је утврђено право на помоћ и његу другог лица, а за остале кориснике овог права уколико постоји
препорука Здравствене установе.
НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ, ЕКСХУМАЦИЈЕ И ПОСЈЕТЕ ГРОБЉУ
Члан 7.
У случају смрти ратног војног инвалида од I до IV категорије и смрти члана породице погинулог борца,
накнаду трошкова сахране у новчаном износу од 300,00 КМ може остварити члан породице или лице
које је сносило трошкове сахране.
Корисници права по овој Одлуци имају право накнаде трошкова насталих у поступку проналажења и
идентификације несталих бораца, те ексхумацију погинулог борца сахрањеног у другом мјесту.
Накнаду трошкова превоза приликом посјете гробљу једном у току године, у висини карте у јавном
превозу, има породица погинулог борца сахрањеног ван подручја општине Шамац.
БЕСПЛАТАН БОРАВАК ДЈЕЦЕ У ДЈЕЧИЈЕМ ОБДАНИШТУ
Члан 8.
Право на бесплатан боравак дјеце у Дјечијем обданишту имају дјеца ратних војних инвалида од I до IV
категорије и дјеца умрлих ратних војних инвалида од I до IV категорије.
Новчана средства за ову намјену обезбјеђује општина Шамац дотацијом Дјечијем обданишту «Радост»
Шамац.
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НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА ДЈЕЦЕ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЈЕЦЕ РВИ ОД I ДО IV
КАТЕГОРИЈЕ И ДЈЕЦЕ УМРЛИХ РВИ ОД I ДО IV КАТЕГОРИЈЕ, У ШКОЛУ ЗА ВРИЈЕМЕ
РЕДОВНОГ ШКОЛОВАЊА У ОСНОВНОЈ И СРЕДЊОЈ ШКОЛИ
Члан 9.
Право на накнаду трошкова превоза за вријеме редовног школовања у основној и средњој школи
остварују дјеца погинулих бораца, дјеца ратних војних инвалида од I до IV категорије, дјеца умрлих
ратних војних инвалида од I до IV категорије, уколико је удаљеност школе од мјеста становања већа од
4 километра.
Накнаду трошкова превоза Општина исплаћује превозницима са којима закључи уговор о превозу дјеце
у складу са Законом о јавним набавкама.
Ученик Основне и Средње школе дужан је предочити увјерење да је редован ученик.
У случају гдје није обезбијеђен превоз дјеце у школу него се дјеца превозе са превозником са којим
није закључен уговор о превозу дјеце, трошкови превоза исплаћују се мјесечно на текући рачун
родитеља-старатеља на основу поднесеног захтјева, а у висини мјесечне карте у јавном саобраћају.
НАКНАДА ТРОШКОВА МАТУРСКЕ ЕКСКУPЗИЈЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ ЗА
ДЈЕЦУ ПОГИНУЛИХ БОРАЦА, ДЈЕЦУ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I ДО IV
КАТЕГОРИЈЕ И ДЈЕЦУ УМРЛИХ РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОД I ДО IV КАТЕГОРИЈЕ
Члан 10.
Дјеца погинулих бораца, дјеца ратних војних инвалида од I до IV категорије и дјеца умрлих ратних
војних инвалида од I до IV категорије, остварују право на накнаду трошкова матурске екскурзије у
завршној години основне и средње школе.
Накнада трошкова матурске екскуpзије врши се уплатом новчаних средстава на жиро рачун школе или
уплатом на жиро рачун Агенције са којом је школа закључила уговор о извођењу матурске екскурзије.
Захтјев за накнаду трошкова матурске екскурзије подноси школа која организује исту.
ПОМОЋ У ТРАЈНОМ РЈЕШАВАЊУ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
Члан 11.
Право на помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања остварује члан породице погинулог борца и
ратни војни инвалид од I до IV категорије, уколико нема ријешено стамбено питање или станује у стану
или кући која не испуњава минималне услове за становање.
Помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања може бити пружена кроз додјелу:
- једнократне новчане помоћи за куповину стана или изградњу породичне куће
до износа од 3.000,00 КМ,
- додјелу грађевинског материјала у висини помоћи из претходне алинеје.
Помоћ из става 1. овог члана може се додјељивати у више наврата, али укупни износ не може прелазити
износ од 3.000,00 КМ.
Члан 12.
Право на помоћ из члана 11. ове Одлуке не може користити породица која је већ користила помоћ за
трајно рјешавање стамбеног питања од општине Шамац, од Министарства рада и борачко-инвалидске
заштите или од Министарства за избјегла и расељена лица или лице које је наплатило нематеријалну
штету, продало имовину у вриједности преко 30.000 КМ или своју имовину поклонило другом лицу.
Члан 13.
О висини новчаних средстава за помоћ у трајном рјешавању стамбеног питања одлучује Начелник
општине Шамац својим закључком, према расположивим средствима у Буџету.
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Члан 14.
Захтјев за остваривање права из ове Одлуке подноси се Одјељењу за општу управу са потребним
прилозима.
Рјешење о висини одобрених новчаних средстава доноси начелник Одјељења за општу управу.
III – ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 15.
Средства за намјене по овој Одлуци обезбјеђују се у Буџету општине Шамац за сваку годину.
IV – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Шамац“.
Члан 17.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о проширеном обиму права војних инвалида и
породица погинулих бораца са подручја општине Шамац број: 01-022-117/02 од 10.05.2002. године
(Службени гласник општине Шамац“, број 3/02).
Број: 07-022-207/2013
Шамац, 14.11.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.медицине
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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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
дванаестој редовној сједници одржаној 14.11.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из записника са Једанаесте редовне сједнице Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из записника са Једанаесте редовне сједнице Скупштине општине Шамац, одржане
25.10.2013. године, без примједби.
II
Извод 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: 07-022-212/2013
Шамац, 14.11.2013.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 чланом 35.и 60.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.4/05, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09, 9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
дванаестој редовној сједници, одржаној 14.11. 2013.године, донијела је
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ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о активностима Начелника Општине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Прихвата се Информација о активностима Начелника Oпштине између двије сједнице
Скупштине општине Шамац, коју је Начелник Општине усмено поднио на дванаестој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 14.11.2013. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-213/13
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 14.11.2013.год.
Предраг Маринковић,др вет.мед.
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На основу члана 31. тачка ђ) и 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12), 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 10/09, 9/10, 20/10 и 15/12), Скупштина општине Шамац на дванаестој
редовној сједници, одржаној 14.11.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Нацрт одлуке о усвајању Ребаланса буџета општине Шамац за 2013. годину.
2. Задужује се Одјељење за финансије Административне службе да, након добијања препорука
Министарства за финансије и проведене јавне расправе, припреми Приједлог одлуке о усвајању
Ребаланса буџета општине Шамац за 2013. годину.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 07-022-208/2013
Датум,14.11.2013.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др.вет.мед.
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На основу члана 31. тачка ђ) Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број 121/12), 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 10/09, 9/10, 20/10 и 15/12), Скупштина општине Шамац на дванаестој
редовној сједници, одржаној 14.11.2013. године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
1. Прихвата се Нацрт одлуке о усвајању Буџета општине Шамац за 2014. годину.
2. Задужује се Одјељење за финансије Административне службе да, након добијања препорука
Министарства за финансије и проведене јавне расправе, припреми Приједлог одлуке о усвајању Буџета
општине Шамац за 2014. годину.
3. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-209/2013
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 14.11.2013.год.
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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
дванаестој редовној сједници одржаној 14.11.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о водоснабдјевању општине Шамац
I
Прихвата се Информација о водоснабдјевању општине 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: 07-022-210/2013
Шамац, 14.11.2013.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, 9/07 и 15/12), чланом 92.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.10/09,9/10 и 20/10), Скупштина општине Шамац, на
дванаестој редовној сједници одржаној 14.11.2013.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Информације о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним
на подручју општине Шамац у 2013. години
I
Прихвата се Информација о стању у области културе и културним манифестацијама одржаним на
подручју општине Шамац у 2013. години.
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: 07-022-211/2013
Шамац, 14.11.2013.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 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
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ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, на следећи
начин:
0130 Одјељење за општу управу, у износу од 30.000 КМ
- са конта 416100 – Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних
жртава рата, износ од 30.000 КМ;
- на конто 412900 – Остали непоменути расходи (деминирање), износ од 7.000 КМ;
- на конто 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 23.000,00 КМ.
0140 Одјељење за финансиjе, у износу од 1.500,00 КМ
- са конта 411200- Расходи за отпремнине, износ од 1.500,00 КМ;
- на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 1.500,00 КМ.
0150 Одјељење за привреду и душтвене дјелатности, у износу од 15.530,00 КМ
- са конта 415200- Текући грантови- Удружење грађана, износ од 1.000,00 КМ;
- на конто 412900- Расходи по основу чланарина (Савез општина и градова), износ од 1.000,00 КМ;
- са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 14.530,00 КМ;
- на конто 412500- Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова),
износ од 10.000,00 КМ;
- на конто 416300- Текуће дознаке грађанима- превоз ученика, износ 4.530,00 КМ.
0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, у износу од 57.420,00 КМ
- са конта 412800- Расходи за јавне радове, износ од 3.220,00 КМ;
- на конто 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде комисијама),
износ од 3.220,00 КМ;
-са конта 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 54.200,00 КМ;
Прераспоредити у потрошачку јединицу 0140 Одјељење за финансије
- на конто 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 10.000,00 КМ;
Прераспоредити у потрошачку јединицу 0200 Мјесне заједнице
- на конто 412800- Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ
44.200,00 КМ.
0400 Дјечије обданиште „Радост“, у износу од 1.678,00 КМ
- са конта 411100- Расходи за бруто плате, износ од 1.678,00 КМ;
- на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 1.678,00 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2013. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица, како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0130 Одјељење за општу управу :
-на броју рачуна контног плана група 416100 – Текуће помоћи породицама палих бораца,
ратних војних инвалида и цивилних жртава рата, износ „68.000“ замјењује се износом „38.000“;
- на броју рачуна контног плана група 412900- Остали непоменути расходи (деминирање),
износ „8.000“ замјењује се износом „15.000“;
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- на броју рачуна контног плана група 511300- Издаци за набавку опреме, износ „11.000“
замјењује се износом „34.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0140 Одјељење за финансије:
- на броју рачуна контног плана група 411200- Расходи за отпремнине, износ „5.000“
замјењује се износом „3.500“;
- на броју рачуна контног плана група 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „30.000“
замјењује се износом „40.000“;
- на броју рачуна контног плана група 412700- Расходи за стручне услуге, износ „35.000“
замјењује се износом „36.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0150 Одјељење за привреду и друштвене дјелатности:
- на броју рачуна контног плана група 412500- Расходи за текуће одржавање (одржавање
водопривредних објеката и водотокова), износ „50.000“ замјењује се износом „60.000“;
- на броју рачуна контног плана група 412900- Расходи по основу чланарина (Савез општина и
градова), износ „3.000“ замјењује се износом „4.000“;
- на броју рачуна кнтног плана група 415200- Текћи грантови- Удружење грађана, износ
„4.000“ замјењује се износом „3.000“;
- на броју рачуна контног плана група 416300- Текуће дознаке грађанима- превоз ученика,
износ „75.470“ замјењује се износом „80.000“;
- на броју рачуна контног плана група 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и
објеката, износ „100.000“ замјењује се износом „85.470“.
У оквиру потрошачке јединице 0160 Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове:
- на броју рачуна контног плана група 412800- Расходи за јавне радове, износ „15.000“
замјењује се износом „11.780“;
- на броју рачуна контног плана група 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван
радног односа (накнаде комисијама), износ „6.780“ замјењује се износом „10.000“;
- на броју рачуна контног плана група 511200- Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, износ „80.000“ замјењује се износом „25.800“.
У оквиру потрошачке јединице 0200 Мјесне заједнице:
- на броју рачуна контног плана група 412800- Расходи по основу утрошка електричне
расвјете на јавним површинама, износ „120.800“ замјењује се износом „165.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0400 Дјечије обданиште „Радост“:
- на броју рачуна контног плана група 411100- Расходи за бруто плате, износ „178.000“
замјењује се износом „176.322“;
- на броју рачуна контног плана група 412700- Расходи за стручне услуге, износ „2.822“
замјењује се износом „4.500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-206/13
Датум, 11.11.2013.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),члана 28. Закона о буџетском систему Републике
Српске а у вези са чланом 35. («Службени гласник Републике Српске», број 121/12), сагласно
одредбама члана 48. и 61. Статута Општине Шамац («Службени гласник Општине Шамац», број:
4/05,9/07 и 15/12), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацрта Ребаланса буџета
општине Шамац за 2013. годину
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1. Усваја се Нацрт о Ребалансу буџета општине Шамац за 2013. годину.
2. Задужује се одјељење за финансије да Ребаланс буџета општине Шамац за 2013.
годину достави Министарству финансија Републике Српске.
3. Саставни дио овог закључка је Ребаланс буџета општине Шамац за 2013. годину.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 01-022-203/13
Датум, 01.11.2013.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), члана 28. Закона о буџетском систему Републике
Српске а у вези са чланом 35. («Службени гласник Републике Српске», број 121/12), сагласно
одредбама члана 48. и 61. Статута Општине Шамац («Службени гласник Општине Шамац», број:
4/05,9/07 и 15/12), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Нацртa буџета
општине Шамац за 2014. годину
1. Усваја се Нацрт буџета општине Шамац за 2014.годину.
2. Задужује се одјељење за финансије да Нацрт буџета општине Шамац за 2014.
годину достави Министарству финансија Републике Српске.
3. Саставни дио овог закључка је Нацрт буџета општине Шамац за 2014. годину.
4. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 01-022-202/13
Датум, 01.11.2013.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: 4/05,9/07 и 15/12 ), те члана 5. став 2. Одлуке о
јавним расправама («Службени гласник општине Шамац», број 12/09 ), д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о организовању јавне расправе о
Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за 2013. годину и Нацрту буџета општине Шамац за
2014.годину
I
Јавна расправа о Нацрту ребаланса буџета општине Шамац за 2013.годину и Нацрту буџета општине
Шамац за 2014. годину одржаће се у периоду од 07.11.2013. до 19.11.2013. године.
II
Јавна расправа из тачке 1. одржаће се у форми електронске јавне расправе у којој ће заинтересована
лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати своје примједбе,
приједлоге и сугестије, уз обавезно одржавање завршне јавне расправе дана 19. новембра 2013. године у
хотелу „Плажа“ у Шамцу, са почетком у 19 часова.
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III
Нацрт ребаланса буџета општине Шамац за 2013. годину и Нацрт буџета општине Шамац за 2014.
годину биће објављен на званичној интернет презентацији општине Шамац (www.opstinasamac.org),
огласној табли у згради Административне службе Општине Шамац, просторијама савјета мјесних
заједница и мјесним канцеларијама.
IV
За реализацију овог Закључка задужује се самостални стручни сарадник за рад на информационим
системима, Одјељење за финансије и Одјељење за општу управу Административне службе Општине
Шамац, који су јавну расправу дужни провести у складу са Одлуком о јавним расправама ( „Службени
гласник општине Шамац“, бој 12/09).
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022-205/13
Датум, 07.11.2013.године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да се у Одлуци о измјени и допуни Одлуке о
приватизацији стамбених јединица број 07-022-188/13 од 25.10.2013. године (''Службени гласник
општине Шамац'', број 12/13) поткрала техничка грешка, па на основу члана 106. став 3. Пословника
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 10/09, 9/10 и 20/10), секретар
Скупштине општине Шамац, даје
ИСПРАВКУ
техничке грешке у Одлуци о измјени и допуни Одлуке о
приватизацији стамбених јединица (''Службени гласник општине Шамац''
број 12/13)
1. У Одлуци о о измјени и допуни Одлуке о приватизацији стамбених јединица број 07-022-188/13
од 25.10.2013. године објављеној у ''Службеном гласнику општине Шамац'', број 12/13'', у члану
1. врши се исправка техничке грешке те умјесто ''у члану 4.'' треба да стоји ''у члану 3.''.
2. Ова исправка биће објављена у ''Службеном гласнику општине Шамац''.

Број: 07-022-188/ 13
Дана, 05.11.2013. године

Секретар Скупштине општине
Блаженка Максимовић, дипл.правник

Страна 11 - Уторак, 19. новембар 2013. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 13

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ

222. ОДЛУКA о проширеном обиму права породица погинулих бораца и ратних војних
инвалида са подручја општине Шамац
223. ЗАКЉУЧАK о усвајању Извода из записника са Једанаесте редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
224. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
225. ЗАКЉУЧАК
226. ЗАКЉУЧАК
227. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о водоснабдјевању општине Шамац
228. ЗАКЉУЧАК о прихватању Информације о стању у области културе и културним
манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац у 2013. години

АКТИ НАЧЕЛНИКА

229. ОДЛУКA о прерасподјели средстава
230. ЗАКЉУЧАК о усвајању Нацрта Ребаланса буџета општине Шамац за 2013. годину
231. ЗАКЉУЧАК о усвајању Нацртa буџета општине Шамац за 2014. годину
232. ЗАКЉУЧАК о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса буџета општине
Шамац за 2013. годину и Нацрту буџета општине Шамац за 2014.годину

АКТИ СЕКРЕТАРА СКУПШТИНЕ
234. ИСПРАВКA техничке грешке у Одлуци о измјени и допуни Одлуке о приватизацији
стамбених јединица (''Службени гласник општине Шамац'' број 12/13)

Уторак, 19. новембар 2013. године - Службени гласник општине Шамац - Број 13/13
Оснивач и издавач: Скупштина општине Шамац, Краља Александра I Карађорђевића број 4.
Уређује и штампа Стручна Служба Скупштине општине Шамац. Телефон: 054/611-229, 611237; 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.

