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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
227
На основу члана 31. став 1. тачка з) Закона о буџетском систему Републике Српске (''Службени
гласник Републике Српске'', број 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи (''Службени
гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетпрвој
редовној сједници одржаној дана 15.12.2015.године, доноси
О Д Л У К У
o усвајању Буџета општине Шамац
за 2016. годину
Члан 1.
Усваја се Буџет општине Шамац за 2016. годину у износу од 7.216.000 КМ.
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Буџет општине Шамац за 2016. годину са табеларним прегледом по
економској, организационој и функционалној класификацији.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-251/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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БУЏЕТ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ
БУЏЕТ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ-ОПШТИ ДИО
Табела бр.1
Процјена
Економск
Р.Б. и код
1
2
1
2
710000
3
4

713000
714000

5
6
7

717000
719000
720000

8

721000

9
10

722000
723000

11
12
13

730000

14

780000

15
16
17
18

729000
731000

781000
410000
411000

19

412000

20
21
22

413000
414000
415000

23
24 * * *

416000

25
26
27

810000

ОПИС
3
А.БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Порези на лична примања и
приходе од самосталне
дјелатности
Порези на имовину
Индиректни порези дозначени од
УИО
Остали порески приходи
НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ
Приходи од финансијске и
нефинансијске имовине
Накнаде,таксе и приходи од
пружања јавних услуга
Новчане казне
Остали непорески
приходи(рефундације од фондова
и др.)
ГРАНТОВИ
Капитални грантови из земље
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ
БУЏЕТСКИХ ЈЕДИНИЦА
Трансфери између буџетских
јединица различитих нивоа
власти
Б.БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
Текући расходи
Расходи за лична примања
Расходи по основу кориштења
роба и услуга
Расходи финансирања и други
финансијски трошкови
Субвенције
Грантови
Дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из
буџета општине
Буџетска резерва
В.БРУТО БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ(А-Б)
Г.НЕТО ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ(I-II)
I Примици за нефинансијску
имовину

РЕБАЛАНС извршења
буџета за
БУЏЕТА
2015.
2015.

4
5
6.450.000 6.451.000
4.584.000 4.579.000

БУЏЕТ Индекс
2016.
6/4
6
7
6.768.000
105
4.764.000
104

600.000
450.000

670.000
345.000

600.000
600.000

100
133

3.530.000
4.000
1.624.000

3.560.000
4.000
840.000

3.560.000
4.000
1.592.000

101
100
98

281.000

90.000

249.000

89

1.328.000
5.000

738.000
2.000

1.328.000
5.000

100
100

10.000
50.000
50.000

10.000
60.000
60.000

10.000
150.000
150.000

100
300
300

192.000

972.000

262.000

136

192.000
5.794.100
5.694.100
2.468.550

972.000
5.790.706
5.727.227
2.457.550

262.000
5.975.500
5.875.500
2.479.750

136
103
103
100

1.426.550

1.570.093

1.422.250

100

242.000
77.000
563.000

216.000
72.000
525.034

192.000
112.000
769.500

79
145
137

917.000
100.000

886.550
63.479

900.000
100.000

98
100

655.900

660.294

792.500

121

-75.050

-135.944

214.000

-285

300.000

299.000

448.000

149
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28
29
30
31

510000

32
33
34
35
36
37
38
39

910000

40
41
42

920000

43
44
45

620000

46

813000 Примици за земљиште
Примици од продаје сталне
814000 имовине
Примици по основу пореза на
817000 додату вриједност
II Издаци за нефинансијску
имовину
Издаци за произведену сталну
511000 имовину
Издаци за непроизведену сталну
513000 имовину
Издаци за залихе материјала,
робе и ситног инвентара,
516000 амабалаже и сл.
Издаци по основу пореза на
517000 додату вриједност
Д.БУЏЕТСКИ
СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (В+Г)
ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(
Е+Ж)
Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(I-II)
I ПРИМИЦИ ОД
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ
Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)
I ПРИМИЦИ ОД
ЗАДУЖИВАЊА
II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ
ДУГОВА
621000 Издаци за отплату дугова
З.РАЗЛИКА У
ФИНАНСИРАЊУ (Д+Ђ)

50.000

75.000

300.000

600

50.000

10.000

50.000

200.000

214.000

98.000

49

375.050

434.944

234.000

62

164.050

142.194

174.000

106

10.000

10.000

25.000

250

1.000

2.750

3.000

300

200.000

280.000

32.000

16

580.850

524.350

1.006.500

173

-580.850

-524.350

-1.006.500

173

0

0

0

0

0

0

0

0

0
-580.850

0
-524.350

0
-1.006.500

0
173

245.000

245.000

0

825.850
825.850

769.350
769.350

1.006.500
1.006.500

0

0

0

122
122

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Табела бр.2
Процјена
извршења
РЕБАЛАНС
буџета за
БУЏЕТ Индекс
Економск
БУЏЕТА
2015.
2016.
6/4
Р.Б. и код
ОПИС
2015.
1
2
3
4
5
6
7
1 БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ
6.450.000
6.451.000
6.768.000
105
2
710000
Порески приходи
4.584.000
4.579.000
4.764.000
104
Порези на лична примања и
приходе од самосталне
3
дјелатности
600.000
670.000
600.000
100
713000

3
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

Порези на лична примања и
приходе од самосталне
713100 дјелатности
714000
Порези на имовину
Порез на имовину, односно
714100 непокретности
Индиректни порези дозначени
717000
од УИО
Индиректни порези дозначени
717100 од УИО
719000
Остали порески приходи
Остали порески приходи (порез
719100 на добитке од игара на срећу)
720000
Непорески приходи
Приходи од финансијске и
нефинансијске имовине и
позитивних курсних разлика
721000
Приходи од давања у закуп
721200 објеката општине
721200 Приходи од земљишне ренте
Накнаде,таксе и приходи од
722000
пружања јавних услуга
Општинске административне
722100 таксе
722300 Комумалне накнаде и таксе
722400 Накнаде по разним основама
Приходи општинских органа
722500 управе(комисије,тендери и др.)
Остали приходи од пружања
722500 јавних услуга
723000
Новчане казне
723100 Новчане казне
729000
Остали непорески приходи
Остали непорески
729100 приходи(рефунд. Фонд. и др.)
730000
Грантови
731000
Грантови
731200 Капитални грантови из земље
Трансфери између бу
џетских
једини
ца
780000
Трансфери између буџетских
јединица различитих нивоа
власти
781000
Трансфери јединицама локалне
самоуправе за подршку
буџету(неразвијена јединица
781300 локалне самоуправе)
Трансфери јединицама локалне
самоуправе за пројекте и
активности у области
здравствене и социјалне
781300 заштите
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ

600.000
450.000

670.000
345.000

600.000
600.000

100
133

450.000

345.000

600.000

133

3.530.000

3.560.000

3.560.000

101

3.530.000
4.000

3.560.000
4.000

3.560.000
4.000

101
100

4.000
1.624.000

4.000
840.000

4.000
1.592.000

100
98

281.000

90.000

249.000

89

40.000
241.000

40.000
50.000

40.000
209.000

100
87

1.328.000

738.000

1.328.000

100

90.000
550.000
550.000

60.000
340.000
240.000

90.000
550.000
550.000

100
100
100

55.000

30.000

55.000

100

83.000
5.000
5.000
10.000

68.000
2.000
2.000
10.000

83.000
5.000
5.000
10.000

100
100
100
100

10.000
50.000
50.000
50.000

10.000
60.000
60.000
60.000

10.000
150.000
150.000
150.000

100
300
300
300

192.000

972.000

262.000

136

192.000

972.000

262.000

136

780.000

50.000

192.000
289.000

212.000
448.000

192.000
300.000

110
149

4
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32

810000

33
34

813000

35

814000

813100

36
37

814100
817000

38

817100
920000
921200

39

Примици за нефинан
сијску
имов
ину
Примици за непроизведену
сталну имовину
Примици за земљиште
Примици од продаје сталне
имовине намијењене продаји
Примици од продаје сталне
имовине намијењене продаји
Примици по основу пореза на
додату вриједност
Примици по основу пореза на
додату вриједност(примици по
основу улазног и излазног ПДВа који се наплаћује од надлежне
пореске институције-Пројелат
реконструкције и проширења
водоводног система у општини
Шамац)
I ПРИМИЦИ ОД
ЗАДУЖИВАЊА
I Примици од зајмова узетих од
банака
УКУПНИ БУЏЕТСКИ
ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

300.000

299.000

448.000

149

50.000
50.000

75.000
75.000

300.000
300.000

600
600

50.000

10.000

50.000

100

50.000

10.000

50.000

100

200.000

214.000

98.000

49

200.000

214.000

98.000

49

245.000

245.000

0

245.000

245.000

0

6.995.000

6.995.000

7.216.000

103

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ-БУЏЕТСКИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Табела бр.3
Процјена
РЕБАЛ-АНС извршења
буџета за
БУЏЕТ Индекс
Економск
БУЏЕТА
2015.
2015.
2016.
6/4
Р.Б. и код
ОПИС
1
2
3
4
5
6
7
1 БУЏЕТСКИ РАСХОДИ
5.794.100
5.790.706
5.975.500
103
2
410000
Текући расходи
5.694.100
5.727.227
5.875.500
103
3
411000
Расходи за лична примања
2.468.550
2.457.550
2.479.750
100
4
411100 Расходи за бруто плате
1.970.500
1.967.000
1.981.500
101
Расходи за бруто накнаде
трошкова и осталих личних
5
411200 примања запослених
498.050
490.550
498.250
100
Расходи по основу
6
412000
кориштења роба и услуга
1.426.550
1.570.093
1.422.250
100
7
412100 Расходи по основу закупа
6.500
6.500
6.500
100
Расходи по основу утрошка
енергије,комуналних и
8
412200 комуникационих услуга
248.500
252.050
263.950
106
9
412300 Расходи за режијски материјал
55.600
43.750
58.100
104
Расходи за материјал за
10
412400 посебне намјене
20.650
19.050
29.000
140

5
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

412500 Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и
смјештаја и расходи по основу
412600 утрошка горива
412700 Расходи за стручне услуге
Расходи за услуге одржавања
412800 јавних површина
412900 Остали непоменути расходи
Расходи финансирања и
други финансијски
трошкови
413000
Расходи по основу камата на
413100 хартије од вриједности
Расходи по основу камата на
413300 примљење зајмове
Расходи по основу затезних
413900 камата у земљи
414000
Субвенције
Субвенције јавним
414100 нефинансијским субјектима
415000
Грантови
415200 Грантови у земљи
Дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из
буџета општине
416000
Дознаке грађанима које се
416100 исплаћују из буџета општина
Дознаке другим
институцијама обавезног
416200 соц.осигурањаља
Дознаке пружаоцима услуга
416300 социјалне заштите
Остале дознаке на име
социјалне заштите које се
416900 исплаћују из буџета општина
******
Буџетска резерва
******
Буџетска резерва
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Издаци за нефинансијску
имовину
510000
Издаци за произведену сталну
имовину
511000
51110 Издаци за изградњу и
0 прибављање зграда и објеката
Издаци за инвестиционо
51120 одржавање, реконструкцију и
0 адаптацију зграда и објеката
51130
0 Издаци за набавку опреме
51140 Издаци за инвестиционо
0 одржавање опреме
Издаци за нематеријалну
51170 произведену имовину (учешће у
0 пројектима)

178.600

258.000

210.500

118

39.900
168.300

40.493
156.300

43.450
139.800

109
83

316.000
392.500

277.000
516.950

271.000
399.950

86
102

242.000

216.000

192.000

79

195.000

197.000

160.000

82

47.000

19.000

19.000

40

77.000

72.000

13.000
112.000

0
145

77.000
563.000
563.000

72.000
525.034
525.034

112.000
769.500
769.500

145
137
137

917.000

886.550

900.000

98

619.000

568.550

616.000

100

10.000

10.000

8.000

80

218.000

218.000

211.000

97

70.000
100.000
100.000
375.050

90.000
63.479
63.479
434.944

65.000
100.000
100.000
234.000

93
100
100
62

375.050

434.944

234.000

62

164.050

142.194

174.000

106

106.550

69.074

94.500

89

34.000

41.500

38.000

112

22.500

31.270

20.500

91

1.000

350

3.000

300

0

0

18.000
0

6
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39
40
41
42
43
44
45

46

513000

Издаци за непроизведену
сталну имовину

51310
0 Издаци за прибављање земљишта
51320 Издаци по основу улагања у
0 побољшање земљишта
Издаци за залихе материјала,
робе и ситног инвентара,
амбалаже и сл.
516000
Издаци за залихе материјала,
51610 робе и ситног инвентара,
0 амбалаже и сл.
Издаци по основу пореза на
517000
додату вриједност
51710 Издаци по основу пореза на
0 додату вриједност
УКУПНИ БУЏЕТСКИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ
ИМОВИНУ

10.000

10.000

25.000

250

5.000

5.000

20.000

400

5.000

5.000

5.000

100

1.000

2.750

3.000

300

1.000

2.750

3.000

300

200.000

280.000

32.000

16

200.000

280.000

32.000

16

6.169.150

6.225.650

6.209.500

101

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016.ГОДИНУ-НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ
Табела бр.4
Процјен
а
РЕБАЛА
извршењ
НС
БУЏЕТА а буџета
Економск
за 2015.
2015.
Р.Б. и код
ОПИС
1
2
3
4
5
1
Ђ.НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ(Е+Ж)
-580.850 -524.350
Е.НЕТО ПРИМИЦИ ОД
2
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(I-II)
0
0
I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ
3
910000
ИМОВИНЕ
0
0
II ИЗДАЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ
4
ИМОВИНЕ
0
0
5
Ж.НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (I-II)
-580.850 -524.350
6
920000
I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА
245.000 245.000
7
620000
II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
825.850 769.350
8
621000
Издаци за отплату дугова
825.850 769.350
Издаци за отплату главнице по
9
621100 обвезницама у земљи
350.850 350.850
Издаци за отплату главнице зајмова
10
621300 примљених од банака
328.000 358.000
11
621900 Издаци за отплату осталих дугова
147.000
60.500

БУЏЕТ Индек
2016.
с 6/4
6
7
-1.006.500
173
0

0

0

0

0
-1.006.500
0
1.006.500
1.006.500

0
173
0
122
122

650.000

185

250.500
106.000

76
72

Табела бр.5
БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА - ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА
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Економ
ски
код
1

412600
412900
412900
412900
412900
412900
415200
415200

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
Расходи по основу репрезентације
Tрошкови локалних избора
Грантови-накнаде члановима Општинске
изборне комисије
Текући грантови политичким организацијама
УКУПНО :

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0120
Дознаке граћанима које се исплаћују из
416100
буџета општина
Остале дознаке на име социјалне заштите које
416900
се исплаћују из буџета општине
Буџетска резерва
УКУПНО :

Ребаланс
буџета
2015.
3

Процјена
извршењ
а буџета
2015.
4

Буџет
2016.

Индекс
5/3

5

6

1.000

1.000

1.000

100

15.000

43.000

15.000

100

15.000

15.000

15.000

100

184.000
4.500
0

184.000
4.500
0

184.000
3.000
30.000

100
67
0

10.000
35.000
264.500

10.000
35.000
292.500

10.000
35.000
293.000

100
100
111

50.000

30.000

20.000

40

60.000
100.000
210.000

80.000
63.479
173.479

60.000
100.000
180.000

100
100
86

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ
РАЗВОЈ, ПОЉОПРИВРЕДУ И СЕЛО
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0124
Расходи за услуге израде пројектне
412700
документације
Субвенције јавним нефинансијским
субјектима
414100
у области пољопривреде (подршка провођењу
пројеката у области пољопривреде)
Издаци за нематеријалну произведену
511700
имовину (учешће у пројектима)
УКУПНО:

25.000

15.000
18.000
58.000

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА
ЈЕДИНИЦА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0125
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412200
412200
412200
412300
412400
412500
412600
412700
412900
511300

412400
412700
412900
412900

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 утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
Издаци за набавку опреме
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0130
Расходи за специјални материјал (цивилна
заштита)
Расходи за остале стручне услуге (обука
јединица
цивилне заштите)
Расходи за остале бруто накнаде за рад ван
радног односа (мртвозорници)
Остали непоменути расходи (деминирање)

415200 Текући грантови- Борачка организација
415200 Фонд солидарности
Текуће помоћи породицама палих бораца,
416100 ратних војних инвалида и цивилних жртава
рата
Текуће помоћи демобилисаним борцима за
416100 трошкове лијечења од тешких
обољења(карцинома)
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
511100
објеката
Издаци за инвестиционо одрржавање,
511200
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
511300 Издаци за набавку опреме
511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме
Издаци за залихе материјала, робе и ситног
516100
инвентара, амбалаже и сл.
УКУПНО:

411100
411200
411200
412200
412200

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0140
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих
личних примања запослених
Расходи за отпремнине
Расходи по основу утрошка енергије
Расходи за комуналне услуге

5.500
1.200
800
1.200
4.150
6.500
12.000
1.000
5.500
1.500
39.350

6.500
1.200
800
1.200
3.650
8.800
9.000
500
6.200
4.670
42.520

7.000
1.200
800
1.200
4.000
6.500
12.000
1.000
5.500
1.500
40.700

127
100
100
100
96
100
100
100
100
100
103

2.000

2.000

15.000

750

1.000

1.000

2.000

200

4.500

4.500

4.500

100

27.000

23.000

15.000

56

50.000

50.000

50.000

100

2.500

2.500

2.500

100

48.000

48.000

48.000

100

10.000
3.500

8.000

8.000

229

1.000

8.500

5.000

500

12.000
1.000

17.100
350

12.000
3.000

100
300

1.000
153.500

2.750
167.700

3.000
178.000

300
116

1.630.000 1.630.000

1.630.000

100

380.000
10.000
80.000
5.000

100
100
100
100

380.000
10.000
80.000
5.000

380.000
4.000
77.000
7.000
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412200
412300
412500
412600
412600
412700
412900
412900

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
УКУПНО:

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0150
412100 Расходи по основу закупа
Расходи за комуналне услуге- дератизација и
412200
дезинсекција
Расходи за комуналне услуге- противградна
412200
заштита
412200 Расходи за комуналне услуге- анализа воде
412200

Расходи за комуналне услуге (фин.радова и
документ. за газдовање приватн. шумама)

55.000
55.000
40.000
26.000
30.000
37.000
5.150
5.150
15.000
17.493
42.000
51.000
55.000
111.500
20.000
66.000
2.367.150 2.467.143

55.000
40.000
30.000
5.100
15.000
42.000
55.000
2.347.100

100
100
100
99
100
100
100
0
99

6.500

6.500

6.500

100

40.000

40.000

40.000

100

15.000

15.000

15.000

100

3.000

3.000

3.000

100

300

300

300

100

Расходи за текуће одржавање (одржавање
412500
водопривредних објеката и водотокова)

50.000

59.000

50.000

100

412700 Расходи за услуге информисања и медија

35.000

35.000

35.000

100

4.000

4.000

4.000

100

2.000

2.000

2.000

100

10.000

5.000

20.000

200

65.000

65.000

75.000

115

2.000

2.000

2.000

100

5.000

5.000

0

3.000

3.000

0

2.000

0

2.000

100

95.000

6.000

200.000

211

80.000

80.000

80.000

100

50.000

20.000

40.000

80

5.000

5.000

5.000

100

412900
414100
414100
414100

415200
415200
415200
415200
415200

Расходи по основу чланарина (Савез општина
и градова)
Субвенције јавним нефинансијским
субјектима
(превентивна здравствена заштита)
Субвенције за запошљавање радника
Субвенције јавним нефинансијским
субјектима
у области пољопривреде (Подстицај у развоју
пољопривреде)
Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и удружењима(омладински
парламент)
Текући грантови организацијама и
удружењима у
области економске и привредне сарадње (лер)
Остали текући грантови непрофитним
субјектима(пројекти из области туризма)
Остали текући грантови непрофитним
субјектима (учешће у фин.СУД-а)
Капитални грантови-Водовод и канализација

416300 Текуће дознаке грађанима-превоз ученика
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
511100
објеката
Издаци за изградњу и прибављање зграда и
511100
објеката- Водопривредни објекти
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Издаци по основу улазног пореза на додату
вриједност који се плаћа
517100 добављачима(Пројекат реконструкције и
проширења водоводног система у општини
Шамац)
УКУПНО:

200.000
672.800

280.000
635.800

32.000
611.800

16
91

36.500

36.500

42.600

117

15.000

13.100

15.000

100

5.000

5.000

5.000

100

17.000

20.400

20.400

120

240.000

285.000

335.000

140

25.000

25.000

25.000

100

2.000

2.000

4.000

200

415200 Капитални грантови вјерским организацијама

7.000

15.034

10.000

143

Остали капитални грантови непрофитним
415200
субјектима (основним школама)

1.000

2.650

1.000

100

10.000
105.000

6.850
78.100

10.000
95.000

100
90

15.000

15.000

17.000

113

478.500

504.634

580.000

121

50.000

112.000

76.000

152

30.000

30.000

30.000

100

1.000

1.000

10.000

1.000

80.000

59.000

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0151
415200 Текући грантови- Општински Црвени крст
415200 Текући грантови- Удружења грађана
415200 Текући грантови- Удружења РВИ
Текући грантови спортским организацијама415200
Спортски савез
Текући грантови спортским и омладинским
организацијама и удружењима
415200
(суфинансирање
клубова)
Текући грантови организацијама и
415200 удружењима у
области културе
Остали текући грантови непрофитним
415200
субјектима (основне школе)

415200

Остали капитални грантови непрофитним
субјектима(Дом здравља)

416100 Текуће дознаке грађанима- стипендије
416100

Текуће помоћи породици, дјеци и младима
(подстицај наталитету)
УКУПНО:

412500
412500
412500
412700

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- просторни план ШАМАЦ

0
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412700 Расходи за остале стручне услуге
Расходи за услуге одржавања јавних
412800
површина
412800 Расходи за услуге зимске службе
412800 Расходи за јавне радове
412900
412900
416100
416900
511100
511100
511100
511200
513100
513200

412900
413100
413300
413300

Расходи за остале бруто накнаде за рад
ван радног односа (накнаде комисијама)
Расходи по основу осталих доприноса,јавних
такси и накнада на терет послодавца
Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу
реализације пројекта повратка
Остале капиталне дознаке на име социјалне
заштите које се исплаћују из буџета
Издаци за изградњу и прибављање
саобраћајних објеката- јавна расвјета
Издаци за изградњу и прибављање
осталих објеката- депонија чврстог отпада
Издаци за изградњу и прибављање
осталих објеката- Семафор
Издаци за инвестиционо одржавање,
реконструкцију и адаптацију зграда и објеката
Издаци за прибављање земљишта
Издаци по основу улагања у побољшање
земљишта
УКУПНО :
НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ОСТАЛА БУЏЕТСКА ПОТРОШЊА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0190
Расходи по судским рјешењима
Расходи по основу камата на обвезнице у
земљи
Расходи по основу камата на зајмове
примљене
од банака
Расходи по основу камата на зајмове
примљене од ентитета

25.000
190.000

149.000

145.000

76

20.000

20.000

20.000

100

5.000

5.000

5.000

100

10.000

10.000

5.000

50

5.000

5.000

5.000

100

40.000

36.450

50.000

125

10.000

10.000

5.000

50

10.000

10.000

20.000

200

5.000

800

1.000

20

32.000

22.000

15.000

47

33.000
5.000

33.000
5.000

33.000
20.000

100
400

5.000
531.000

5.000
513.250

5.000
470.000

100
89

20.000
195.000

197.000

160.000

82

25.000

17.000

9.500

38

22.000

2.000

9.500

43

413900 Расходи по основу затезних камата
621100
621300
621900
621900

Издаци за отплату главнице по обвезницама у
земљи
Издаци за отплату главнице зајмова
примљених
од банака
Издаци за отплату неизмирених обавеза из
ранијих година
Издаци за отплату осталих дугова(по основу
издате гаранције на кредитно задужење
ЈП"Водовод и канализација"
УКУПНО :

13.000
350.850

350.850

650.000

185

328.000

358.000

250.500

76

100.000

13.500

59.000

59

47.000
1.067.850

47.000
985.350

47.000
1.218.500

100
114

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
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БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0200
412200 Расходи за комуналне услуге
412300 Расходи за режијски материјал
412600 Расходи по основу утрошка горива
Расходи за услуге одржавања јавних
412800
површина
Расходи по основу утрошка електричне
412800
расвјете на јавним површинама
412900 Остали непоменути расходи
Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ
412900
и ЦЖР)
УКУПНО :

411100
411200
411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412600
412700
412900

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

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТРОШКОВИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0301
Дознаке граћанима које се исплаћују из
416100
буџета општина
Дознаке другим институц.обавезног
416200
соц.осигурања
Дознаке пружаоцима услуга социјалне
416300
заштите
УКУПНО :

411100
411200
412200
412200
412200
412300

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

2.000
2.000
2.000

3.000
1.000
1.500

10.000
2.000
5.000

500
100
250

1.000

1.000

1.000

100

100.000
2.000

102.000
500

100.000
2.000

100
100

6.000
115.000

6.000
115.000

6.000
126.000

100
110

116.500

116.500

131.000

112

32.000
1.150
2.200
150
1.700
2.700
700
50
1.100
1.000
9.500
168.750

32.000
1.150
2.200
150
1.700
2.700
700
50
1.100
1.000
9.500
168.750

32.000
1.350
5.500
300
1.700
2.700
600
50
1.000
700
9.500
186.400

100
117
250
200
100
100
86
100
91
70
100
110

361.000

361.000

376.000

104

10.000

10.000

8.000

80

138.000
509.000

138.000
509.000

131.000
515.000

95
101

185.000

181.500

181.500

98

43.000
13.000
1.000
1.000
1.500

41.500
13.000
1.000
2.500
2.500

43.000
13.000
1.000
2.500
2.000

100
100
100
250
133
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412400
412500
412600
412600
412700
412900

411100
411200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511100

411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

411200
412200
412200
412200
412300
412500
412600
412700
412900
511300

Расходи за материјал посебне намјене
Расходи за текуће одржавање
Расходи по основу путовања и смјештаја
Расходи по основу утрошка горива
Расходи за стручне услуге
Остали непоменути расходи
УКУПНО :

14.500
1.000
200
700
2.000
13.500
276.400

13.400
1.600
200
1.200
3.500
14.500
276.400

10.000
1.000
200
1.000
3.500
10.000
268.700

69
100
100
143
175
74
97

39.000

39.000

39.000

100

7.200
1.600
500
100
600
1.000
7.000

7.200
2.650
150
100
1.700
0
6.250

7.200
1.600
500
100
1.000
300
6.800

100
100
100
100
167
30
97

1.050
58.050

3.274
60.324

5.500
62.000

524
107

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:

23.000
10.000
3.500
3.500
7.000
8.000
1.500
5.000
3.000
7.000
71.500

23.000
10.000
3.500
3.500
9.500
6.500
1.500
5.000
3.000
6.000
71.500

23.000
10.000
3.500
4.500
9.000
5.000
1.500
5.000
3.000
5.000
69.500

100
100
100
129
129
63
100
100
100
71
97

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ШАМАЦ
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0040
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 :

1.700
1.500
250
1.300
700
1.300
600
300
2.000
2.000
11.650

1.700
1.500
250
1.300
700
1.300
600
300
500
3.500
11.650

1.700
1.500
250
1.300
700
1.300
600
300
1.650
2.000
11.300

100
100
100
100
100
100
100
100
83
100
97

НАЗИВ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ:
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
БРОЈ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ: 0920
Расходи за бруто плате
Расходи за бруто накнаде трошкова и
осталих личних примања запослених
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 изгр. и прибављ. ост.обј.турист.сигнал.
УКУПНО :

14

Страна 15 - Петак, 18. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12

УКУПНА БУЏЕТСКА ПОТРО
ШЊА

6.995.000 6.995.000

7.216.000

103

БУЏЕТ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ- ФУНКЦИОНАЛНА
КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
Табела
6.
Процјена
Ребаланс
Функ.
извршења
Буџет
Индекс
ОПИС
буџета
код
буџета
за 2016.
5/3
2015.
2015.
6
1
2
3
4
5
5.769.150
5.863.171 5.661.500
98
РАСХОДИ
O1
Опште јавне услуге
2.833.650
2.925.343 2.638.100
93
O3
Јавни ред и сигурност
41.350
42.520
42.700
103
O4
Економски послови
396.350
454.624
456.300
115
O5
Заштита човјекове околине
196.000
150.800
156.000
80
Стамбени и заједнички
O6
послови
372.500
339.650
309.000
83
O7
Здравство
12.000
8.850
12.000
100
Рекреација, култура и
O8
религија
481.650
536.184
618.800
128
O9
Образовање
534.900
508.000
517.200
97
1O
Социјална заштита
900.750
897.200
911.400
101
Број: 07-022-251/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Предраг Маринковић, др вет. мед.
228
На основу члана 33.став 2. и 39.став 4. Закона о буџетском систему Републике Српске ( „Службени
гласник Републике Српске“, број:121/12 и 52/14), члана 30.Закона о локалној самоуправи ( „Службени
гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35.Статута општине Шамац ( „
Службени гласник општине Шамац“, број:3/14), Скупштина општине Шамац на тридесетпрвој
редовној сједници,одржаној дана 15.12.2015. године, доноси
ОДЛУКУ
о извршењу буџета општине Шамац
за 2016. годину
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин извршења Буџета Општине Шамац за 2016. годину (у даљем
тексту: Буџет).
Ова Одлука ће се спроводити у сагласности са Законом о буџетском систему Републике
Српске, Одлуком о усвајању Буџета Општине Шамац за 2016.годину, Законом о Трезору Републике
Српске и другим законима којима се уређују ове области.
Ова Одлука односи се на кориснике средстава Буџета.
Члан 2.
Средства Буџета из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 7.216.000 КМ.
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Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Буџетска средства чине:
а) буџетски приходи, и
б) примици за нефинансијску имовину.
Члан 4.
Приходе Буџета општине чине приходи који су утврђени чланом 9. и 11. Закона о буџетском
систему Републике Српске.
Приходе од донација (грантова) буџетски корисници могу користити у износу од 100% (ФОНД
03 – Фонд грантова).
Приходи из става 1. и 2. овог члана морају се наплаћивати и распоређивати преко система
јединственог рачуна трезора.
Члан 5.
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 6.
Одјељење за финансије управља и контролише прилив и одлив новчаних средстава према
усвојеном Буџету.
Члан 7.
Корисници буџетских средстава дужни су да средства утврђена у Буџету користе руководећи се
начелима рационалности и штедње.
Члан 8.
Одјељење за финансије сачињава кварталне финансијске планове буџетске потрошње у складу
са процјеном остварења прилива буџетских средстава.
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.
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.
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.
Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње сваког буџетског корисника
може бити мањи или једнак износу усвојеног годишњег Буџета за сваког буџетског корисника.
Одјељење за финансије врши пренос средстава за измирење обавеза по основу расхода Буџета
из члана 5. овe Одлуке искључиво на основу образаца прописаних за трезорско пословање буџетских
корисника.
Унос оперативног буџета у систем трезора врши се квартално.
Члан 9.
Прерасподјела буџетских средстава у оквиру буџетског корисника између расхода и издатака
за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова врши се на основу Одлука
Начелника општине.
Начелник општине може, на приједлог Одјељења за финансије, средства распоређена Буџетом
прераспоређивати у оквиру Одјељења или других потрошачких јединица.
Уколико се не може извршити прерасподјела средстава према ставу 2. овог члана, Начелник
општине може на приједлог 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.
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Начелник општине може, на приједлог Одјељења за финансије, средства распоређена Буџетом,
која нису утрошена до 31. јануара наредне године распоредити између Одјељења или других
потрошачких јединица до 5% од укупно усвојених средстава Одјељења или потрошачких јединица
којима се средства умањују.
Начелник општине је обавезан да у оквиру извјештаја о извршењу буџета општине Шамац
извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели средстава.
Члан 10.
Расподјела средстава буџетске резерве врши се у складу са чланом 43.Закона о буџетском
систему Републике Српске.
Средства буџетске резерве користе се на основу акта Начелника општине.
Начелник општине полугодишње и годишње извјештава Скупштину општине о кориштењу
средстава буџетске резерве у складу са чланом 44. Закона о буџетском систему Републике Српске.
Члан 11.
Корисници средстава за помоћи (грантове) дужни су да поднесу извјештај даваоцима средстава
о утрошку примљених средстава из Буџета општине Шамац до 31.01.наредне године за претходну
годину.
Члан 12.
Одјељење за финансије врши пренос средстава са рачуна у оквиру система јединственог рачуна
трезора за измирење обавеза по основу буџетских издатака из члана 5. ове Одлуке.
Обавезе буџетских корисника у систем трезора уносе се на основу образаца за трезорско
пословање буџетских корисника, које сачињавају и за које су одговорни буџетски корисници.
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.
Подаци унесени у обрасце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити сачињени
на основу вјеродостојних књиговодствених исправа, прописаних Законом о рачуноводству и ревизији
Републике Српске.
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 13.
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 Трезором општине.
Члан 14.
Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника врши се преносом средстава са
Јединственог рачуна Трезора општине на текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама или
другим овлашћеним организацијама за платни промет.
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 15.
Обавезе по основу унутрашњег дуга извршавају се у износима који су доспјели за плаћање, а у
складу са прописима којима се уређује плаћање унутрашњег дуга.
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 дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из Буџета Општине,
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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.
Одјељење за финансије утврђује термински мјесечни план потрошње из става 2. овог члана.
Члан 16.
Посебни приходи – накнаде по разним основама, наплаћени по посебним законима, усмјеравају
се и троше у складу са одобреним Буџетом.
Члан 17.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке робе, материјала и вршења услуга,
придржавају одредаба Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине, као и процедура о обавезној
примјени модула набавки, прописаног Правилником о процедури вођења помоћних књига .
Члан 18.
Контролу намјенског коришћења и утрошка средстава, као и поступања буџетских корисника у
складу са овом Одлуком, врши Одјељење за финансије на основу одредаба Закона о буџетском систему
Републике Српске.
Члан 19.
Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15 дана од дана настанка промјене у
организацији и статусу обавијесте Одјељење за финансије.
Члан 20.
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.
Уколико су другим одлукама прописани новчани издаци из Буџета који се разликују од
планираних износа по овој Одлуци или по Одлуци о усвајању Буџета општине Шамац за 2016.годину,
примјењују се одредбе и планирани износи утврђени овом Одлуком и Одлуком о усвајању Буџета
општине Шамац за 2016.годину.
Члан 21.
Начелник општине извјештава Скупштину општине о извршењу буџета полугодишње и
годишње.
Члан 22.
Правилнике, упутства и инструкције о спровођењу ове Одлуке прописује Начелник општине.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Општине Шамац", а примјењиваће се од 01.јануара 2016.године.
Број: 07-022-252 /15
Датум, 15.12. 2015.год.

"Службеном гласнику

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу чл. 35. и 78. Статута Општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и
члана 75. Пословника о раду Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број
3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетпрвој редовној сједници одржаној дана
15.12.2015.године, донијела је
П Р О Г Р А М Р А Д А
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
I УВОДНИ ДИО
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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 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 о раду Скупштине општине Шамац.
II ТЕМАТСКИ И НОРМАТИВНИ ДИО
Скупштина општине ће на својим сједницама у току 2016. годинe,
материјале:
Р/б

НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА

1.

Приједлог Програма изградње и уређења
простора за 2016. годину
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

2.

Приједлог одлуке о утврђивању висине комуналне
накнаде за јавну расвјету

разматрати сљедеће

Рок разматрања

јануар

јануар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник опште
3.

Приједлог Одлуке о начину финансирања политичких странака
из Буџета општине Шамац за 2016. годину

јануар

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е
ПРЕДЛАГА: Начелник општине
4.

Информација о реализацији Програма изградње и уређења
простора за 2015. годину

јануар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
5.

Информација о реализацији Одлуке о утврђивању висине
комуналне накнаде за јавну расвјету у сеоским мјесним
заједницама на подручју општине Шамац и наплати средстава
за одржавање и изградњу јавне расвјете у 2015. години

јануар
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
6.

Извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу
водних накнада у 2015. години са Планом коришћења
средстава од водних накнада у 2016. години и Извјештај
о утрошку средстава од накнаде за промјену намјене
пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за
2015. годину

јануар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
7.

Приједлог Програма одржавања, заштите, реконструкције
и изградње локалних путева и улица на територији општине
Шамац за 2016. годину

фебруар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
8.

Приједлог Програма обављања и финансирања заједничке
комуналне потрошње на подручју општине Шамац у
2016. години

фебруар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
9.

Приједлог Програма и календара културних
активности у 2016 години

фебруар

ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности и
ЈУ ''Туристичка организација'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
10.

Приједлог одлуке о одређивању назива улица и тргова на
подручју општине Шамац

фебруар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
11.

Информација о реализацији Програма обављања и
финансирања заједничке комуналне потрошње на
подручју општине Шамац у 2015 години

фебруар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
Стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
12.

Информација о реализацији Програма одржавања, реконструкције
и изградње локалних путева и улица на подручју општине
Шамац у 2015 години

фебруар
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
13.

Информација о раду општинских инспекција у 2015. години

фебруар

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
14.

Информација о раду Комуналне полиције у 2015. години

фебруар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
15. Информација о наплати локалних прихода општине
Шамац у 2015. 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. Приједлог одлуке о додјели у закуп пољопривредног
земљишта у својини Републике Српске на подручју
Општине Шамац

март

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
18. Извјештај о раду Начелника општине Шамац и
Општинске управе у 2015. години

март

ОБРАЂИВАЧ: Одјељења и службе Општинске
управе
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
19.

Извјештај о раду Општинске борачке организације Шамац
у 2015. години са Програмом рада за 2016. годину

март

ОБРАЂИВАЧ: Општинска борачка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
20.

Извјештај о расподјели и утрошку средстава за развој
пољопривреде и села у 2015. 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 2015.

март
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години
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
22.

Информација о раду и функционисању система
цивилне заштите општине Шамац

март

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек Цивилне зашттиа Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
23.

Приједлог одлуке о уређењу простора и грађевинском
и земљишту

април

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
24.

Приједлог одлуке о утврђивању нацрта документа
просторног уређења

април

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
25. Приједлог одлуке о критеријумима, висини и начину
обрачунавања накнаде за трошкове израде локацијских
услова

април

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
26.

Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац
за период 01.01.-31.12.2015. године

април

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
27.

Извјештај о пословању ЈУ Туристичка организација
Шамац у 2015. години са годишњим обрачуном

април

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Туристичка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Туристичка организација Шамац
28.

Програм рада и финансијски план ЈУ Туристичка
организација Шамац за 2016. годину

април

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Туристичка организација Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Туристичка организација Шамац
29.

Извјештај о пословању ЈЗУ Апотека Шамац
у 2015. години са годишњим обрачуном

април

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Апотека Шамац
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ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Апотека Шамац
30.

Програм рада и финансијски план ЈЗУ Апотека Шамац
за 2016. годину

април

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Апотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Апотека Шамац
31.

Извјештај о пословању ЈУ Народна библиотека Шамац
у 2015. години са годишњим обрачуном

април

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна библиотека Шамац
32.

Програм рада и финансијски план ЈУ Народна библиотека
Шамац за 2016. годину

април

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Народна библиотека Шамац
33.

Извјештај о пословању ЈУ Центар за социјални рад Шамац
у 2015. години са годишњим обрачуном

мај

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за социјални рад Шамац
34.

Програм рада и финансијски план ЈУ Центар за социјални
рад Шамац за 2016. годину

мај

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Центар за социјални рад Шамац
35.

Извјештај о пословању ЈЗУ Дом здравља Шамац
у 2015. години са годишњим обрачуном

мај

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац
36.

Програм рада и финансијски план ЈЗУ Дом здравља Шамац
за 2016. годину

мај

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ Дом здравља Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈЗУ Дом здравља Шамац
37.

Приједлог одлуке о усвајању приједлога документа
Просторног плана општине Шамац
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

38. Финансијски извјештај ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
Шамац за 2015. годину

мај

мај

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
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39.

Извјештај о раду Територијалне ватрогасне јединице Шамац
у 2015. години са планом рада за 2016. годину

мај

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек Територијална ватрогасна јединица
Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
40.

Извјештај о успјеху и владању ученика Средње школе
''Никола Тесла'' на крају првог полугодишта за школску
2015/2016 годину

мај

ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
41.

Извјештај о стању рјешавања управних предмета и аката
пословања за период 01.01.-31.12.2015. године

мај

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
42.

Извјештај о остваривању годишњег плана имплементације
Стратегије развоја општине Шамац за 2015. годину

јуни

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
43.

Извјештај о раду Начелника општине у органима ЈП ''Водовод
и канализација'' а.д. Шамац

јуни

ОБРАЂИВАЧ: ЈП ''Водовод и канализација'' а.д. Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
44.

Информација о стању у привреди на
подручју општине Шамац са показатељима
запослености у 2015. години

јуни

ОБРЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
45.

Информација о реализацији Одлуке о анкети као средству
за утврђивање приоритета у мјесним заједницама

јуни

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
46.

Информација о стању безбједности за 2015. годину са
упоредним показатељима из 2014. године

јуни

ОБРАЂИВАЧ: Полицијска станица Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
47.

Информација о демографском стању на подручју општине
Шамац са подацима о броју умрлих, рођених и вјенчаних
у 2015. години

јуни
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ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
48.

Извјештај о утрошку средстава за превоз ученика
на подручју општине Шамац у 2015. години и план
расподјеле средстава за превоз ученика у 2016. години

јуни

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општин
49.

Извјештај о стипендирању студената и ученика на подручју
општине Шамац у школској 2015/2016. години

јуни

ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
50.

Извјештај о извршеним активностима у оквиру
Програма превенције и контроле незаразних болести
у 2015. години

јули

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ''Дом здравља'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
51.

Информација о стању и потребама социјално угроженх
категорија лица – корисника права на новчану помоћ
ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

52.

Информација о реализацији пројекта ''Реконструкција и
проширење водоводног система у општини Шамац''

јули

јули

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
53.

Информација о остваривању права у складу са Законом
о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих
бораца одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске

јули

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
54.

Информација о раду невладиних организација и удружења
грађана на подручју општине Шамац у 2015. години

јули

ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
55.

Приједлог одлуке о усвајању приједлога документа Просторног
Плана општине Шамац

септембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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56.

Извјештај о извршењу Буџета општине Шамац за
период 01.01. до 30.06.2016. године

септембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
57.

Информација о раду општинских инспектора за период
01.01. до 30.06.2016. године

септембар

ОБРАЂИВАЧ: Одсјек за инспекцијске послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
58.

Информација о раду Комуналне полиције за период
01.01. до 30.06.2016. године

септембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
59.

Информација о реализацији уговора о закупу пословних
простора и објеката у својини општине Шамац и пословних
простора којима располаже општина Шамац са 30.06.2016.
године

септембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
60.

Информација о извршеном упису ученика у прве
разреде Средње школе ''Никола Тесла'' и основних
школа на подручју општине Шамац за школску
2016/2017. годину

септембар

ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
61.

Извјештај о раду ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
за школску 2015/2016. годину

октобар

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
62.

Годишњи програм рада за школску 2016/2017 годину
ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шама

октобар

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Дјечије обданиште ''Радост'' Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Органи ЈУ Дјечије обданиште ''Радост''
63.

Информација о раду и стању предшколског, основног
и средњего образовања и успјеху ученика на крају
школске 2015/2016. године

октобар

ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
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64.

Информација о наплати локалних прихода у периоду
01.01. до 30.06. 2016. године

октобар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
65.

Информација о заштити дјеце и омладине са сметњама у
развоју

октобар

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
66.

Информација о стању јавне расвјете на подручју
општине Шамац за период 01.01.-30.06.2016. године

новембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
67.

Информација о раду и функционисању мјесних
заједниц на подручју општине Шамац

новембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
68.

Нацрт одлуке о усвајању буџета за 2017. годину

новембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
69.

70.

Информација о снабдијевању водом на подручју
општине Шамац у 2016. години са посебним освртом на
снабдијевање из артерских бунара и квалитет исте
ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду
ЈП ''Водовод и канализација''
Шамац
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
Информација о стању у области културе и културним
манифестацијама одржаним на подручју општине Шамац
у 2016. години

новембар

новембар

ОБРАЂИВАЧ: Служба за друштвене дјелатности
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
71.

Приједлог Одлуке о усвајању Буџета општине Шамац
за 2017. годину

децембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
72.

Приједлог Одлуке о извршењу Буџета општине Шамац
за 2017. годину

децембар
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ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
73. Приједлог одлуке о висини вриједности непокретности по зонама
на територији општине Шамац за 2017. годину

децембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
74.

Приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности
за 2017. годину

децембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за финансије
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
75.

Приједлог одлуке о утврђивању просјечне, коначне, грађевинске
цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора
за 2016. годину на подручју општине Шамац

децембар

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за просторно уређење и
стамбено-комуналне послове
ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине
76. Годишњи извјештај о раду Скупштине општине Шамац
и радних тијела у Скупштини општине
за 2016. год.

децембар

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба СО-е
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
77.

Приједлог Програма рада Скупштине општине Шамац
за 2017. годину

децембар

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине
ПРЕДЛАГАЧ: Предсједник Скупштине општине
III МЈЕРЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ШАМАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
1. Носиоци стручне обраде и предлагачи дужни су доставити материјале и друга општа акта
Стручној служби Скупштине општине најкасније 8 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.
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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.
IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм биће објављен у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-254/15
Дана, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.

230
На основу члана 30. алинеја 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. став 2. тачка 20. Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 25. став 2. Пословника о раду Скупштине општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
сједници одржаној дана 15.12.2015.године, донијела је
ОДЛУКУ
о образовању Стручне службе Скупштине општине Шамац
и систематизацији радних мјеста
I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у складу са законом и Статутом општине Шамац, образује се Стручна служба
Скупштине општине Шамац (у даљем тексту: Стручна служба) и уређује оргнизација и дјелокруг рада,
руковођење, унутрашња организација и систематизација радних мјеста, остваривање права, обавеза и
одговорности запослених, финансирање и друга питања од значаја за организацију и функционисање
Стручне службе.
Члан 2.
Стручна служба образује се ради обављања стручних, административних, техничких и друге
послова за потребе Скупштине општине Шамац (у даљем тексту: Скупштина), радних тијела
Скупштине, одборника у Скупштини и клубова одборника, у складу са законом и Статутом општине.
II – ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЈЕЛОКРУГ СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ
Члан 3.
Стручна служба Скупштине општине:
- обавља стручне, административно-техничке и друге послове за потребе
предсједника, потпредсједника, секретара Скупштине, клубова одборника,
одборника и скупштинских радних тијела,
- пружа стручну помоћ одборницима у вршењу одборничких права и
дужности,
- обавља стручне и административне послове за Колегијум Скупштине
Општине,
- учествује у припреми састанака предсједника и потпредсједника Скупштине и
предсједника радних тијела и клубова одборника који се организују у Скупштини,
- врши организационе и друге послове за одржавање сједница Скупштине општине и
скупштинских радних тијела,
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- припрема и израђује аналитичко-информативне и друге материјале, када је то
предвиђено програмом рада Скупштине и на захтјев предсједника, потпредсједника,
радних тијела Скупштине и одборника
- учествује у припремању програма рада Скупштине и радних тијела и прати њихово
остваривање,
- уређује и издаје гласила Скупштине,
- организује и обезбјеђује сарадњу са представницима штампе и других средстава
информисања у вези са обавјештавањем о раду Скупштине,
- стара се о припремању и чувању оригинала аката Скупштине,
- врши друге послове у складу са Статутом Општине и Пословником о раду Скупштине
општине Шамац.
Члан 4.
(1) Сва акта за потребе Скупштине и које доноси Скупштина овјеравају се печатом Скупштине.
(2) О чувању и употреби печата стара се секретар Скупштине у складу са законом.
III – РУКОВОЂЕЊЕ СТРУЧНОМ СЛУЖБОМ
Члан 5.
(1) Секретар Скупштине општине руководи Стручном службом, брине се о условима рада Стручне
службе и одговара Скупштини општине за свој рад и рад Стручне службе.
(2) Секретар Скупштине има статус општинског службеника.
(3) На радно-правни статус секретара Скупштине примјењују се одредбе закона које се односе на
службеника општинске управе.
Члан 6.
(1) Секретара Скупштине општине именује Скупштина на вријеме трајања мандата Скупштине
која га је изабрала, из реда дипломираних правника, са одговарајућим искуством и положеним
стручним испитом за рад у општинској управи, након спроведеног јавног конкурса.
(2) Секретара Скупштине у његовом одсуству може мијењати лице које испуњава услове
прописане за избор секретара Скупштине, а које одреди предсједник Скупштине.
(3) У случају престанка мандата секретара Скупштине, односно његовог разрјешења, Скупштина
општине именује вршиоца дужности у складу са законом.
IV – УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
РАДНИХ МЈЕСТА У СТРУЧНОЈ СЛУЖБИ
Члан 7.
Организација и рад Стручне службе уређују се на начин који обезбјеђује ефикасан рад и
извршавање послова у Скупштини општине.
Организација Стручне службе и систематизација радних мјеста усклађује се са промјењеним
околностима које утичу на ефикасност и ефективност рада, усљед доношења или измјене прописа,
планова и програма рада Скупштине општине.
Члан 8.
У Стручној служби послови и радни задаци распоређују се по сљедећим радним мјестима:
1. Секретар Скупштине општине
Назив радног мјеста: Секретар Скупштине општине, општински службеник прве
категорије у Стручној служби Скупштине општине Шамац
Опис послова:
- организује рад и руководи Стручном службом Скупштине општине,
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организује и брине се о обављању стручних и административних послова за Скупштину
општине и њена радна тијела,
брине се о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова
одборника,
помаже предсједнику Скупштине општине у припемању и организовању сједница Скупштине
општине и другим пословима везаним за рад Скупштине општине,
прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним
органима и службама,
припрема приједлоге одговора на тужбе у споровима који се воде против аката Скупштине,
сарађује и кординира рад органа на припремању материјала за сједнице Скупштине општине,
сједнице комисија и других радних тијела Скупштине општине,
стара се о правно-техничкој обради аката усвојених на сједници Скупштине,
у договору са предсједником Скупштине сарађује и координира рад органа на припреми
приједлога годишњег програма рада Скупштине општине и стара се о његовом извршавању
стара се о објављивању аката које доноси Скупштина општине и одговорни је уредник
''Службеног гласника општине Шамац'',
обезбјеђује достављање одборничких питања надлежним органима и службама и достављање
одговора одборницима,
одговара за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина
обавља и друге послове које му повјери Скупштина општине, односно предсједник Скупштине
општине,

Потребно стручно знање:

Сложеност послова:

Самосталност у раду:
Одговорност:

висока стручна спрема VII/-1 степен стручне спреме
завршен четворогодишњи студиј са звањем
дипломирани правник или први циклус студија
дипломирани правник са најмање 240 ECTS бодова,
најмање три године радног искуства у траженом степену
образовања и да има положен стручни испит за рад у
општинској управи.
веома висок степен сложености и подразумијева
обављање најсложенијих послова којима се значајно
утиче на извршавање надлежности органа јединице
локалне самоуправе у одређеној области, планирају, воде
и координишу посслови.
веома висок степен самосталности у раду у најсложенијим
стручним питањима.
веома висок степен одговорности који укључује одговорност
за послове и одлуке, укључујући и одговорност за руковођење

Пословна комуникација:

стална стручна комуникација унутар и изван органа у којој
се дјелотворно преносе информације које служе
остваривању циљева рада органа.
За свој рад одговара Скупштини општине
Број извршилаца:1 (један)
2. Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и
друге стручне послове
Назив радног мјеста: Самостални стручни сарадник за нормативно-правне и друге
стручне послове,
Категорија: општински службеник пете категорије
Звање: самостални стручни сарадник првог звања у Стручној служби Скупштине
општине Шамац,
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Опис послова:
- припрема нацрте одлука и других општих и појединачних аката које доноси Скупштина
општине уколико припрема истих није у дјелокругу Општинске управе и других надлежних органа,
- учествује у изради Нацрта Статута општине и Пословника Скупштине општине и њихових
измјена и допуна,
- припрема или учествује у припремању извјештаја, информација или другог тематског
материјала за Скупштину општине који су из дјелокруга Стручне службе,
- обавља стручне и административне послове за одборнике Скупштине општине и клубове
одборника везане за обављање одборничке функције,
- обавља стручне и административне послове за стална радна тијела Скупштине општине и за
повремена радна тијела Скупштине која су образована за обављање послова из дјелокруга Скупштине,
а који нису у надлежности Општинске управе,
- обавља стручне и административне послове за Колегијум Скупштине општине,
- израђује оригинале општих и појединачних аката са сједница Скупштине општине,
- врши административно-техничке послове за издавање Службеног гласника општине Шамац и
регистара објављених прописа у службеним гласницима,
- обавља и друге послове које одреди предсједник Скупштине општине и секретар Скупштине
општине
Потребно стручно знање: завршен четверогодишњи студиј са звањем дипломирани
правник или први циклус студија- дипломирани правник са
најмање 240 ECTS бодова, најмање три године радног
искуства у траженом степену образовања
и положен стручни испит за рад у општинској управи.
Сложеност послова:
прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују
утврђене методе рада, поступци или стручне технике.
Самосталност у раду:
самосталност у раду ограничена је повременим надзором и
помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених
стручних питања.
Одговорност:
одговорност за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника.
Пословна комуникација: контакти унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелотворно пренесу информације које служе остваривању
циљева рада.
За свој рад одговара секретару Скупштине општине.
Број извршилаца: 1 (један)
3. Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу
Назив радног мјеста: Самостални стручни сарадник за односе са јавношћу
Категорија: општински службеник пете категорије
Звање: самостални стручни сарадник трећег звања у Стручној служби Скупштине
општине Шамац,
Опис послова:
- свакодневно и непосредно прати рад органа и функционера Општине Шамац и обавјштава
штампана и електронска средства информисања и јавност о њиховим активностима и осталим
догађајима везаним за њихов рад,
- припрема информацијењ и саопштења за јавност по налогу општинских функционера,
- обезбјеђује благовремено информисање јавности о свим важним догађајима на подручју
општине, договара и прати интервјуе, стара се о њиховој ауторизацији и начину презентовања.
- Припрема информације и друге материјале за званишну интернет страницу Општине Шамац и
стара се о ажурности исте,
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Остварује сарадњу са медијским кућама и пружа информације неопходне за њихово
извјештавање са подручја општине Шамац,
Припрема и проводи поступак испитивања јавног мнијења у погледу задовољства радом органа
Општине,
Обезбјеђује јавности доступност информацијама о важним догађајима и изван радног времена,
Прибавља и обрађује статистичке и друге податке из дјелокруга послова које обавља,
обавља и друге послове које одреди предсједник Скупштине општине и секретар
Скупштине општине

Потребно стручно знање: висока стручна спема, завршен факултет политичких наука,
смјер журналистика или први циклус студија са најмање
240 ECTS бодова, најмање једна година радног искуства у
траженом степену образовања, положен стручни испит за
рад у органима управе, познавање рада на рачунару.
Сложеност послова:

прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују
утврђене методе рада, поступци или стручне технике.
Самосталност у раду:
самосталност у раду ограничена је повременим надзором и
помоћи непосредног руководиоца у рјешавању сложених
стручних питања.
Одговорност:
одговорност за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника.
Пословна комуникација: контакти унутар и изван органа у којима је потребно да се
дјелотворно пренесу информације које служе остваривању
циљева рада.
За свој рад одговара секретару Скупштине општине.
Број извршилаца: 1 (један)
4. Стручни сарадник за административно-техничке
послове Скупштине општине
Назив радног мјеста: Стручни сарадник за административно-техничке послове
Скупштине општине
Категорија: општински службеник седме категорије
Звање: стручни сарадник трећег звања у Стручној служби Скупштине
општине Шамац,
Опис послова:
- обавља административно-техничке и протоколарне послове за потребе предсједника,
потпредсједника и секретара Скупштине општине, као и Скупштину општине, њена радна
тијела и клубове одборника,
- учествује у административно-техничкој припреми сједнице Скупштине општине,
- присуствује сједници Скупштине и води записник на сједници Скупштине, те израђује Извод
из записника и води о томе одговарајуће евиденције,
- стара се о комплетирању, техничкој обради и благовременом достављању позива и материјала
за сједнице Скупштине и њених радних тијела,
- издаје и води евиденцију издатих одборничких легитимација,
- обезбјеђује канцеларијско пословање за потребе предсједника, потпредсједника и секретара
Скупштине општине,
- учествује у техничкој припреми за одржавање сједница скупштинских радних тијела, води
записник на сједницама радних тијела и израђује изводе из записника са сједница радних
тијала,
- води одговарајуће евиденције у оквиру дјелокруга послова радног мјеста,
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врши и дгуге послове по налогу предсједника Скупштине и секретара Скупштине,

Потребно стручно знање: завршена четверогодишња средња школа, смјер економска,
гимназија или управно-административна школа, најмање шест
мјеси радног искуства у траженом степену образовања и положен
стручни испит за рад у општинској управи
Сложеност послова:
рутински послови са великим бројем међусобно повезаних
задатака у којима се примјењују једноставно и прецизно
утврђене методе рада и поступци.
Самосталност у раду:
самосталност у раду ограничена је надзором и помоћи
непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања.
Одговорност:
одговорност за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника.
Пословна комуникација: контакти унутар унутрашње организационе јединице у којој
је систематизовано радно мјесто.
За свој рад одговара секретару Скупштине општине.
Број извршилаца: 1 (један)
5. Стручни сарадник – администратор информационог система
Назив радног мјеста: Стручни сарадник – администратор информационог система
Категорија: општински службеник седме категорије
Звање: стручни сарадник трећег звања у Стручној служби Скупштине
општине Шамац,
Опис послова:
- обавља послове везане за објављивање вијести на званичној интернет страници
Општине Шамац, а које се односе на рад Скупштине општине, радних тијела
Скупштине, клубова одборника и одборника у скупштин
- обавља послове везане за ажурирање званичне интернет странице Општине Шамац у дијелу
информација које се односе на рад Скупштине општине, радних тијела Скупштине, клубова
одборника и одборника у скупштини,
- припрема и објављује на званичној интернет страници видео снимак са сједнице Скупштине
општине
- обавља послове техничке обраде и објављивања ''Службеног гласника општине Шамац'' на
интернет страници и благовремене дистибуције електронске верзије
''Службеног гласника општине Шамац'' организационим јединицама Општинске
Управе,
- обавља послове техничке обраде регистара објављених прописа у службеним гласницима
врши и дгуге послове по налогу предсједника Скупштине и секретара Скупштине,
Потребно стручно знање: завршена трогодишња стручна школа,
најмање шест мјесеци радног искуства у траженом степену
образовања .
Сложеност послова:
рутински послови са великим бројем међусобно повезаних
задатака у којима се примјењују једноставно и прецизно
утврђене методе рада и поступци.
Самосталност у раду:
самосталност у раду ограничена је надзором и помоћи
непосредног руководиоца у рјешавању стручних питања.
Одговорност:
одговорност за правилну примјену метода рада, поступака
или стручних техника.
Пословна комуникација: контакти унутар унутрашње организационе јединице у којој
је систематизовано радно мјесто.
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За свој рад одговара секретару Скупштине општине.
Број извршилаца: 1 (један)
Члан 9.
На права и дужности из радног односа запослених у Стручној служби Скупштине примјењују
се одредбе Закона о локалној самоуправи, а на права и дужности која нису уређена Законом о локалној
самоуправи примјењују се општи прописи о раду и колективни уговор.
V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Средства за финансирање Стручне службе обезбјеђују се у буџету Општине Шамац, у складу са
законом.
Члан 11.
Све рачуноводствено-материјалне, опште, заједничке и друге послове у вези са радно-правним
статусом запослених, послови писарнице, архиве, превоза текућег и инвестиционог одржавања
просторија за рад и опрему коју користи, који нису регулисани овом одлуком за потребе Скупштине,
радних тијела Скупштине и Стручне службе, обављаће одјељења Општинске управе у оквиру свог
дјелокруга рада.
Члан 12.
Начелник општине ће, у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, извршити
распоређивање службеника на радна мјеста утврђена овом одлуком.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о образовању Стручне службе
Скупштине општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/09) и Правилник о
организацији и систематизацији радних мјеста у Стручној служби Скупштине општине Шамац
(''Службени гласник општине Шамац'', број 1/10 и 9/12).
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-255/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед
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На основу члана 22. став (1) тачка 4) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама
(Службени гласник Републике Српске, број 121/12) и чл. 30. и 35. Статута Општине Шамац (Службени
гласник Општине Шамац, бр. 3/14), Скупштина Општине Шамац, на тридесетпрвој редовној сједници,
одржаној дана 15.12.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о формирању Штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
Члан 1.
Овом одлуком формира се Општински штаб за ванредне ситуације Општине Шамац: (у даљем тексту
Штаб).
Члан 2.
Штаб се састоји од команданта, замјеника команданта, начелника и чланова Штаба и у исти се
одређују:
1. командант Штаба

- начелник Општине,
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2. замјеник команданта Штаба
3. начелник Штаба
4. члан Штаба за оперативно
планске послове
5. члан Штаба за административно
техничке послове
6. члан Штаба за склањање,
евакуацију и збрињавање,
7. члан Штаба за збрињавање
угрожених и настрадалих,
8. члан Штаба за заштиту и
спашавање од пожара,
9. члан Штаба за прву мед. помоћ
10. члан Штаба за заштиту
животиња и асанацију терена
11. члан Штаба за заштиту биља
и биљних производа
12. члан Штаба за заштиту од поплава
13. члан Штаба за заштиту од
рушења и експлозија
14. члан Штаба за финансије

- замјеник начелника Општине,
- шеф Одсјека цивилне заштите,
- референт у Одсјеку цивилне заштите,
- референт у Одсјеку цивилне заштите,
- директор Центра за социјални рад,
- секретар Црвеног крста,
- старјешина ватрогасне јединице,
- директор Дома здравља,
- директор ветеринарске станице,
- инжењер пољопривреде,
- директор АД „Ушће Босне“,
- инжењер грађевине,
- начелник Одјељења за финансије.
Члан 3.

Штаб обавља следеће послове:
а) руководи и координира рад субјеката и снага система заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених задатака,
б) руководи и координира спровођење мјера и задатака заштите и спасавања,
в) разматра и даје мишљење на приједлог Процјене угрожености и приједлог Плана заштите и
спасавања од елементарне непогоде и других несрећа,
г) прати стање и организацију заштите и спасавања и предлаже мјере за њихово побољшање,
д) наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава помоћи и других средстава која
се користе у ванредним ситуацијама,
ђ) ради на редовном информисању и обавјештавању становништва о ризицима, опасностима и
предузетим мјерама,
е) прати организацију, опремања и обучавања јединица и тимова за заштиту и спасавање,
овлашћених, оспособљених правних лица,
ж) сарађује са надлежним органима заштите и спасавања сусједних држава у ванредним
ситуацијама,
з) процјењује угроженост од настанка ванредне ситуације и
и) доноси приједлоге, закључке и препоруке.
Члан 4.
Штаб, поред послова из члана 3. ове одлуке, обавља и сљедеће послове:
a) сарађује са штабовима за ванредне ситуације сусједних јединица локалне самоуправе,
б) разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на подручју
општине, и
в) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од значаја за општину.
Члан 5.
Штаб по потреби позива друге институције, тијела, агенције, организације и стручњаке за одређена
питања од интереса за заштиту и спасавање да учествују у раду.
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Члан 6.
Сједнице Штаба и оперативни рад Штаба ће се обављати у просторијама Општинске управе Шамац, а
у случају ванредних околности које онемогућавају коришћење истих рад Штаба ће се обављати у
просторијама МЗ Горња Црквина или у просторијама које одреди командант Штаба или његов
замјеник, на приједлог начелника Штаба.
Члан 7.
Одсјек цивилне заштите ће донијети Упутство о раду Штаба.
Члан 8.
У складу са овом одлуком Начелник Општине ће извршити именовање у Штаб.
Члан 9.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације,
број: 07-022-76/13 од 20. априла 2013. године (“Службени гласник Општине Шамац”, број 4/13).
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“.
Број: 07-022-256/15
Датум, 15.12.2015.год.

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

232
На основу члана 80. став 4. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике
Српске“, број 40/13), члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 21. став 2 Одлуке о грађевинском земљишту („Службени
гласник Општине Шамац“, број 20/07, 7/07, 4/09, 4/10 и 9/11) и члана 35. и 60.Статута општине Шамац
(„Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), Скупштина Општине Шамац, на тридесетпрвој
редовној сједници одржаној дана 15.12.2015. године, донијела је
ОДЛУКУ
о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне површине стамбеног и
пословног простора за 2015. годину на подручју општине Шамац
Члан 1.
Утврђује се просјечна, коначна грађевинска цијена 1m2 корисне површине стамбеног простора за 2015.
годину на подручју општине Шамац у висини од 550,00 КМ и просјечна, коначна грађевинска цијена
1m2 корисне површине пословног простора за 2015. годину у висини од 700,00 КМ.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Шамац“,
а примјењиваће се од 01.01.2016. године
Број: 07-022-257/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Српске'', број 75/04 и
78/11), члана 30. алинеја 25. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске'',
број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. став (2) тачка ш) Статута општине Шамац (''Службени
гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетпрвој редовној
сједници, одржаној дана 15.12.2015.године, донијела је
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О Д Л У К У
Члан 1.
Овом одлуком одређује се да у ЈП ''Слободна зона'' д.о.о. Шамац (у даљем тексту: Предузеће), чији је
оснивач Општина Шамац, функцију скупштине Предузећа убудуће врши Скупштина општине Шамац.
Члан 2.
Скупштина општине Шамац, у финкцији Скупштине Предузећа, вршиће надлежности утврђене
Законом о јавним предузећима.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о саставу чланова скупштине јавних
предузећа од општинског (локалног) значаја (''Службени гласник општине Шамац'', број 1/09, 18/10,
2/13 и 3/13).
Члан 4.
Органи Предузећа ускладиће Статут и друге опште акте Предузећа са одредбама ове одлуке.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац.''
Број: 07-022-264/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 30. алинеја друга и једанаеста Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Српске", број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац", број 3/14) и члана 5. Одлуке о условима и процедурама у поступку
прибављања и располагања имовином општине Шамац ("Службени гласник општине Шамац",бр.16/10
и 12/13), Скупштина општине Шамац, на тридесетпрвој редовној сједници одржаној 15.12. 2015.
године, донијела је
Одлуку
о давању сагласности на закључивање уговора о закупу пословног простора

Члан 1.
Скупштина општине Шамац даје сагласност на закључивање уговора о закупу пословног
простора, изграђеног на земљишту означеном као к.ч.1203/1 уписан у П.Л. 245 К.О. Шамац, Његошева
бб,површине 650 м2 заједно са правом проласка приступним путем од улазне капије закуподавца до
предметног објекта (у кругу Развојно-предузетничке зоне), са Митровић (Ранка) Марком из Шамца,
Николе Тесле бб, ЈМБ: 0810968121261, у циљу обављања дјелатности (складиштење репроматеријала
за пољопривреду, готових производа и продаје пољопривредне механизације).
Пословни простор из става I овог члана даје се под сљедећим условима:
- период закупа 10 (десет) година,
- мјесечна закупнина 325 КМ,
- закупац пословног простора се обавезује, да додијељеним простором и припадајућом
инфраструктуром управља као добар домаћин, врши текуће одржавање додијељеним
простором, плаћа трошкове електричне енергије, као и друге трошкове проистекле као
посљедица коришћења пословног простора.
- додатна улагања закупца у пословни простор биће регулисана ослобађањем плаћања
закупнине сходно висини улагања процијењених од стране комисије именоване од стране
закуподавца,односно уговором ће се одредити почетак фактурисања и плаћања закупнине.
- Марко Митровић ће,уважавајући прописе који регилушу ову област регистровати припадајућу
дјелатност.
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Члан 2.
Овлашћује се начелник општине Шамац да у складу са овом одлуком, са Митровић
(Ранка)Марком из Шамца, Николе Тесле бб, закључи уговор о закупу пословног простора, којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе међу потписницима, као и услови и начин коришћења
пословних просторија из члана 1. ове Одлуке.
Члан 3.
За реализацију ове одлуке, задужује се Одјељење за привреду општине Шамац.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику општине
Шамац».
Број: 07-022-261/15
Датум, 15.12.2015.год.

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

235
На основу члана 30. став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22. и 348. Закона о стварним правима (''Службени
гласник Републике Српске'', број 124/08, 3/09, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 5. став 1. тачка б)
Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске
и јединица локалне самоуправе (''Службени гласник Репблике Српске'', број 20/12), члана 35. и 78.
Статута општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14), Скупштина општине
Шамац, на тридесетпрвој редовној сједници одржаној дана 15.12.2015.године, донијела је
О Д Л У К У
о продаји непокретности у
К.О. Црквина
Члан 1.
Под условима и на начин регулисан овом одлуком спровешће се продаја непокретности, и то:
а) непокретност означена као к.ч. број 426/1 у површини од 1340 м2, на којој се налази стамбени
објекат спратности П+Пк укупне површине 28 м2, уписане у П.Л. број 1120 К.О. Црквина, у којем је
као посједник уписана Општина Шамац са дијелом 1/1, а што се по старом катастарском операту
односи на к.ч. број 276/11 из З.К. улошка број 107 К.О. Црквина, у којем је у ''Б'' власничком листу
уписана Општина Шамац са дијелом 41/1272 и
б) непокретност означена као к.ч. број 426/2 у површини од 182 м2, на којој се налази стамбенипословни објекат површине 98 м2, уписане у П.Л. број 1120 К.О. Црквина, у којем је као посједник
уписана Општина Шамац са дијелом 1/1, а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број
276/4 из З.К. улошка број 107 К.О. Црквина, у којем је у ''Б'' власничком листу уписана Општина
Шамац са дијелом 41/1272.
Члан 2.
Продаја непокретности из члана 1. ове одлуке спровешће се усменим јавним надметањем –
лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку јавног конкурса за
располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Члан 3.
Почетна продајна цијена непокретности из члана 1. ове одлуке утврђена је од стране вјештака
грађевинске струке и за непокретност под тачком а) износи 14.606,38 КМ, а за непокретност под
тачком б) износи 9.840,00 КМ.
Члан 4.
Поступак лицитације непокретности спровешће Комисија за продају непокретности коју ће именовати
Начелник општине.
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Члан 5.
Уколико некретнине из члана 1. ове одлуке не буду продате на најмање двије лицитације, продаја се
може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса
за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе.
Продају ће спровести Комисија из члана 4. ове одлуке.
Члан 6.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике
Српске са сједиштем у Добоју, закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име општине Шамац уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Шамац''.
Број: 07-022-262/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу члана 30.став 1. алинеја 11. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 22 и 348 . Закона о стварним правима
(''Службени гласник Републике Српске '', број 124/08, 3/09, 58/09 , 95/11 и 60/15), Правилника о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Српске'', број 20/12) и члана 35. и 78. Статута
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'',, број 3/14), Скупштина општине Шамац на
тридесетпрвој редовној сједници, одржаној дана 15.12.2015.године, донијела је
О Д Л У К У
о стављању у промет неизграђеног грађевинског
земљишта у својини општине Шамац
Члан 1.
Ставља се у промет неизграђено грађевинско земљиште у својини општине Шамац (у даљем
тексту: грађевинско земљиште) означено као к.ч. број 1056/11 површине 7539 м2 , уписане у ПЛ број
2139 КО Шамац , а што се по старом катастарском операту односи на к.ч. број 331/6 из ЗК уложка
број 1763 КО СП Шамац површине 2461 м2 и к.ч. број 330/1 из ЗК уложка број 1875 КО СП Шамац
површине 5078 м2.
Члан 2.
Стављање у промет грађевинског земљишта из члана 1. ове одлуке извршиће се усменим
јавним надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација) у складу са Правилником о поступку
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне
самоуправе.
Члан 3.
Лицитацију ће провести Комисија за продају неизграђеног грађевинског земљишта, коју ће
именовати Начелник општине.
Почетна цијена грађевинског земљишта утврђена је од стране вјештака грађевинске струке у
износу од 7,50 КМ/ м2.
Члан 4.
Уколико земљиште наведено у члану 1. ове Одлуке не буде продато на најмање двије
лицитације, продаја се може извршити непосредном погодбом у складу са одредбама Правилником о
поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица
локалне самоуправе.
Продају ће провести Комисија из члана 3. ове Одлуке.
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Члан 5.
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва
Републике Српске закључиће се писмени купопродајни уговор.
У име Општине Шамац уговор ће потписати Начелник општине Шамац.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број:07-022-263/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др.вет.мед.
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На основу чл. 62. и 66. став 1. Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, број: 71/12, 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи(„Службени
гласник Републике Српске“, број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 35. Статута Општине Шамац
(„Службени гласник општине Шамац“, број 3/14), Скупштина општине Шамац, на тридесетпрвој
редовној сједници, одржаној дана 15.12. 2015. године, донијела је
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о дугорочном
задуживању Општине Шамац
Члан 1.
У одлуци о дугорочном кредитном задуживању општине Шамац број 07-022-108/15 од
09.06.2015.године („Службени гласник општине Шамац број 6/15“) члан 2. се мијења и гласи:
„ Члан 2.
Кредитна средства, из члана 1. ове одлуке, користиће се за санацију штете на инфраструктурним
објектима, као што је предвиђено по компоненти 2Б „Пројекта хитног опоравка од поплава“. У оквиру
наведене компоненте општина Шамац је предвидјела санацију односно реконструкцију сљедећих
објеката:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Санација градских улица, Општина Шамац .................................... 194 574, 36 КМ
Реконструкција дијела градског стадиона, Општина Шамац ........ 192 699, 63 КМ
Санација ограде око обданишта ......................................................... 46 789,67 КМ
Реконструкција зграде Општине ........................................................
50 000,00 КМ
Санација дијела пута на улазу у МЗ Тишина .................................... 119 207,00 КМ
Санација пјешачке стазе и дијела пута у насељу Дуга .....................
17 752,41 КМ
Санација дијела улице Обилићев вијенац-уз насип на р. Босни.....
20 533,50 КМ
Санација дијела улице Обилићев вијенац-уз зид на р.Сави .............
32 198,40 КМ
Реконструкција дијела кино сале ........................................................
50 000,00 КМ
Санација електро компоненти расвјете оштећених у поплави .........
18 000,00 КМ
Санација ограде око Основне школе Шамац ...................................... 64 724,00 КМ
Санација инфраструктуре у Предузетничкој зони Шамац ................ 37 121,03 КМ
УКУПНО ...................................................... 843 600,00 КМ “

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
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Број: 07-022-258/15
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић, др вет. мед.
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На основу члана 31. став 1. тачка ђ) и члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске
(''Службени гласник Републике Српске'', број 121/12 и 52/14), члана 30. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 35. Статута општине
Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/14) и члана 152. Пословника о раду Скупштине
општине Шамац (''Службени гласник општине Шамац'', број 3/15), након разматрања Нацрта Ребаланса
буџета 2 Општине Шамац за 2015. годину, Скупштина општине Шамац, на тридесетпрвој редовној
сједници одржаној дана 15.12.2015.године, донијела је
З А К Љ У Ч А К
1. Прихвата се Нацрт Ребаланса буџета 2 Општине Шамац за 2015. годину и упућује на јавну
расправу.
2. Нацрт Ребаланса буџета 2 Општине Шамац за 2015. годину објавиће се на интернет страници
Општине Шамац www.opstinasamac.org.
3. Јавна расправа ће се спровести у року од 7 дана.
4. За организовање и спровођење јавне расправе задужује се Одјељење за финансије, које се
истовремено обавезује да Скупштини општине уз Приједлог Ребаланса буџета за 2015. годину
достави извјештај о резултатима јавне расправе.
5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном гласнику општине
Шамац''.
Број: 07-022-253/15
Датум, 15.12.2015.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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетпрвој редовној сједници, одржаној 15.12.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине општине Шамац у 2015.
години

Усваја се

Извјештај о реализацији

I
Пограма рада Скупштине општине Шамац у 2015.

години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
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Број: 07-022-259/15
Датум, 15.12.2015.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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр.3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетпрвој редовној сједници, одржаној 15.12.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извјештаја о раду сталних радних тијела Скупштине општине Шамац
у 2015. години
I
Усваја се Извјештај о раду сталних радних тијела Скупштине општине Шамац у 2015.
години.
II
Извјештај из тачке I. у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-260/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 15.12.2015.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, 118/05 и 98/13),а у складу са чланом 35.и 78.Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
Шамац("Службени гласник општине Шамац",бр. 3/15), Скупштина општине Шамац, на тридесетпрвој
редовној сједници одржаној 15.12. 2015.године, донијела је
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 тридесетпрвој редовној
сједници Скупштине Општине Шамац, одржаној 15.12.2015. године.
II
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 07-022-250/15
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Датум, 15.12.2015.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.101/04,42/05,118/05 и 98/13),а у складу са чл.35. и 78.Статута општине Шамац ("Службени
гласник општине Шамац",бр.3/14), чланом 131.став 1.Пословника Скупштине општине
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Шамац("Службени гласник општине Шамац", 3/15 и 9/15), Скупштина општине Шамац, на
тридесетпрвој редовној сједници одржаној 15.12.2015.године, донијела је
ЗАКЉУЧАК
о усвајању Извода из Записника са Тридесете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац
I
Усваја се Извод из Записника са Тридесете редовне сједнице Скупштине општине Шамац,
одржане 12.11.2015. године, са измјеном, по примједби одборника Симић Драшка, у дијелу текста који
се односи на његову дискусију по тачки 11. Информација о раду и функционисању мјесних заједница
на подручју општине Шамац, гдје умјесто ријечи „да се из садашњег Савјета и првог сљедећег на
листи може бирати предсједник Савјета“, треба да стоје ријечи: „ да се предсједник Савјета може
бирати из састава Савјета, а ако неко од чланова Савјета поднесе оставку и није више члан Савјета ,
онда умјесто њега долази слиједећи са листе.“
II
Извод из Записника из тачке I, у прилогу, чини саставни дио овог Закључка.
III
Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
Општине Шамац“.
Број: 07-022-249/2015
Датум, 15.12.2015.год.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Предраг Маринковић,др вет.мед

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
243
На основу члана 25. Правилника о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/12) ,
члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац(„Службени гласник Општине Шамац, број: 4/05,7/09 и 15/12) и члана 5. Правилника о
интерном поступку набавке робе, услуга и радова у Општини Шамац(„Службени гласник Општине
Шамац, број: 3/06), Начелник Општине доноси
ОДЛУКУ
о покретању поступка јавне набавке
1.Одобрава се покретање поступка набавке за реализацију пројекта „Санација штета од
поплава на водоводном и канализационом систему општине Шамац“ који се реализује у оквиру
пројекта „Водоводна и канализациона инфраструктура Републике Српске).
Носилац пројекта је општина Шамац
2.Набавка из тачке 1. ове одлуке, провешће се у складу са PRAG-ом (Practical Guide to
Contract Procedures for EU External Actions), условима уговарања по FIDIC-у (Fédération
International Des Ingénieurs – Conseils) и ЕИБ-овим водичем за набавке:
2.1. Извођење радова – Локални отворени поступак
3.Процијењена вриједност набавке је цца 719.745,44 КМ без ПДВ-а, односно
368000,00 EUR без ПДВ-а.
4.Као критеријум за додјелу уговора из тачке 2.1. , утврђује се најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
5.Отварање и оцјену понуда из тачке 2.1. провешће Комисија за јавне набавке, у саставу од
5 чланова.
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Састав и дјелокруг рада Комисије из претходног става, одредиће се посебним Рјешењем,
сходно члану 27. горе наведеног Правилника.
6.Општина Шамац, ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача, уз претходну
сагласност Тима за управљање пројектима и прибављено мишљење Европске
инвестиционе банке.
7.У случају улагања приговора на одлуку о избору, поступак се врши сходно члану 30.
горе наведеног Правилника.
8.Средства за ову набавку обезбјеђена су по основу Уговора о финансирању бр. 25.741
између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке,
средствима гранта SIDE.
9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
Општина Шамац, већ учествује у Пројекту „Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици
Српској“и реализује пројекат „Реконструкције п проширење водоводног система општине Шамац“чији
је интегрални дио Пројекат „Санација штета од поплава на водоводном и канализационом систему
општине Шамац“ који се реализује у оквиру пројекта „Водоводна и канализациона
инфраструктура Републике Српске“)
Нокон поплава у 2014 години на територији општине Шамац која проузроковала је огромну штету на
водоводном и канализационом систему општине Шамац, општина Шамац је,након извјештаја
консултаната Европске Инвестиционе Банке аплицирала на грант средства обезбјеђена за реализацију
пројекта WatSanRS- Подршка инвестицијским грантом Опоравак од поплава и санација.
При доношењу ове одлуке, узете су у обзир чињенице да је предложена набавка по пројекту
„Санација штета од поплава на водоводном и канализационом систему општине Шамац“ који се
реализује у оквиру пројекта „Водоводна и канализациона инфраструктура Републике Српске“)
усаглашена са ЕИБ-ом и Тимом за управљање пројектима, да је реално процјењена њена вриједност, да
су обезбјеђена средства за финансирање те да је предложен одговарајући метод набавке.
У погледу одлучивања о оквирним роковима за извршење појединих фаза набавке, како је регулисано
Пројектним планом, оцјењено је да су утврђени рокови реални и да обезбјеђују ефикасно провођење и
окончање поступка те да су у складу са прописима који се примјењују у реализацији Пројекта
„Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској“.
На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Број: 01-052-54/15
Датум:.22.10.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл. правник

244
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2015. годину
(„Службени гласник општине Шамац“, број 11/14), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава

45

Страна 46 - Петак, 18. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, на следећи
начин:
0300- Центар за социјални рад, у износу од 2.250 КМ
~ са конта 411200- Расходи за бруто накнаде теошкова и осталих личних примања запослених, износ
од 100 КМ;
~ са конта 412200- Расходи за комуналне услуге, износ од 150 КМ;
~ са конта 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ од 150 КМ;
~ на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 400 КМ;
~ са конта 411200- Расходи за бруто накнаде теошкова и осталих личних примања запослених, износ
од 100 КМ;
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 100 КМ;
~ са конта 411200- Расходи за бруто накнаде теошкова и осталих личних примања запослених, износ
од 1.450 КМ;
~ са конта 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 200 КМ;
~ са конта 412600- Расходи по основу утрпшка горива, износ од 100 КМ;
~ на конто 411100- Расходи за бруто плате, износ од 1.750 КМ;
0301- Трошкови социјалне заштите, у износу од 18.750 КМ
~ са конта 416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, износ од 5.850 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0300- Центар за социјални рад:
~ на конто 411100- Расходи за бруто плате, износ од 5.850 КМ;
~ са конта 416200- Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања, износ од 3.000
КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0300- Центар за социјални рад:
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 3.000 КМ;
~ са конта 416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, износ од 9.900 КМ;
~ на конто 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ од 9.900 КМ.
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0300- Центар за социјални рад:
~ на броју рачуна 411100- Расходи за бруто плате, износ „116.500“ замјењује се износом „124.100“;
~ на броју рачуна 411200- Расходи за бруто накнаде теошкова и осталих личних примања запослених,
износ „32.000“ замјењује се износом „30.350“;
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге, износ „150“ замјењује се износом „0“;
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ „1.700“ замјењује се износом
„1.550“;
~ на броју рачуна 412300- Расходи за режијски материјал, износ „2.700“ замјењује се износом „2.500“;
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „700“ замјењује се износом „800“;
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~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу утрпшка горива, износ „1.100“ замјењује се износом
„1.000“;
~ на броју рачуна 412700- Расходи за стручне услуге, износ „1.000“ замјењује се износом „1.400“;
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „9.500“ замјењује се износом „12.500“;
У оквиру потрошачке јединице 0301- Трошкови социјалне заштите:
~ на броју рачуна 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ „361.000“
замјењује се износом „370.900“;
~ на броју рачуна 416200- Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања, износ
„10.000“ замјењује се износом „7.000“;
~ на броју рачуна 416300- Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите, износ „138.000“ замјењује се
износом „122.250“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-234/15
Датум: 13.11.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

245
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2015. годину
(„Службени гласник општине Шамац“, број 11/14), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, на следећи
начин:
0120- Начелник општине, у износу од 9.000 КМ
~ са конта 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ од 9.000 КМ,
~ на конто 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета општине,
износ од 4.000 КМ;
► Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на конто 416100- Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ од 5.000
КМ.
0130- Одјељење за општу управу, у износу од 300 КМ
~ са конта 511400- Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ од 300 КМ,
~ на конто 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од 300
КМ.
0140- Одјељење за финансије, у износу од 20.000 КМ
~ са конта 411200- Расходи за бруто накнаде теошкова и осталих личних примања запослених, износ
од 20.000 КМ,
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~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 4.000 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412600- Расходи по основу утрошка горива, износ од 4.000 КМ,
~ на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 3.000 КМ.
0150- Одјељење за привреду, у износу од 24.600 КМ
~ са конта 412200- Расходи за комуналне услуге- анализа воде, износ од 300 КМ,
~ са конта 412200- Расходи за комуналне услуге- (фин.радова и документ.за газдовање
приватн.шумама), износ од 300 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и водотокова),
износ од 600 КМ,
~ са конта 414100- Субвенције јавним нефинансијским субјектима (превентивна здравствена заштита),
износ од 2.000 КМ,
~ са конта 414100- Субвенције за запошљавање радника, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ од 7.000 КМ,
~ са конта 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(омладински парламент), износ од 2.000 КМ,
~ са конта 415200- Текући грантови организацијама и удружењима у области економске и привредне
сарадње (лер), износ од 5.000 КМ,
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 5.000 КМ,
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Водопривредни објекти, износ
од 5.000 КМ,
~ на конто 414100- Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај
у развоју пољопривреде), износ од 13.500 КМ,
~ на конто 517100- Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима
(Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац), износ од 3.500 КМ.
0151- Служба за друштвене дјелатности, у износу од 12.950 КМ
~ са конта 415200- Текући грантови- Удружење грађана, износ од 1.100 КМ,
~ на конто 415200- Текући грантови- Удружење РВИ, износ од 100 КМ,
~ на конто 416100- Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ од 1.000
КМ,
~ са конта 415200- Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ од 1.000
КМ,
~ на конто 416100- Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ од 1.000
КМ,
~ са конта 415200- Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне школе), износ од 350
КМ,
~ на конто 415200- Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез, износ од 350 КМ,
~ са конта 416100- Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ од 10.500 КМ,
~ на конто 415200- Текући грантови- Општински Црвени крст, износ од 4.000 КМ,
~ на конто 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова), износ од 6.000 КМ,
~ на конто 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ од 500 КМ.
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0400- Дјечије обданиште „Радост“, у износу од 400 КМ
~ са конта 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ од 400 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ од 400 КМ.
0920- Туристичка организација, у износу од 1.000 КМ
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.-туристичка сигнализација, износ од
1.000 КМ,
~ на конто 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 200 КМ,
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 800 КМ.
0053- Средња школа „Никола Тесла“, у износу од 3.000 КМ
~ са конта 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ од 2.000 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 1.500 КМ,
~ на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 500 КМ,
~ са конта 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 500 КМ,
~ са конта 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 500 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ од 1.000 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на броју рачуна 416100- Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ „30.000“
замјењује се износом „21.000“,
~ на броју рачуна 416900- Остале дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
општине, износ „80.000“ замјењује се износом „84.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0130- Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 511400- Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ „350“ замјењује се
износом „50“,
~ на броју рачуна 516100- Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„2.750“ замјењује се износом „3.050“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финансије:
~ на броју рачуна 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „380.00“ замјењује се износом „360.000“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге, износ „7.000“ замјењује се износом „8.000“,
~ на броју рачуна 412300- Расходи за режијски материјал, износ „26.000“ замјењује се износом
„30.000“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „37.000“ замјењује се износом „40.000“,
~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „5.150“ замјењује се износом
„7.150“,
~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу утрошка горива, износ „17.493“ замјењује се износом
„21.493“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за стручне услуге, износ „51.000“ замјењује се износом „54.000“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „111.500“ замјењује се износом
„114.500“.
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У оквиру потрошачке јединице 0150- Одјељење за привреду:
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ „40.000“
замјењује се износом „47.000“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге- анализа воде, износ „3.000“ замјењује се
износом „2.700“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге- (фин.радова и документ.за газдовање
приватн.шумама), износ „300“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање (одржавање водопривредних објеката и
водотокова), износ „59.000“ замјењује се износом „59.600“,
~ 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 „5.000“ замјењује се износом
„0“,
~ на броју рачуна 414100- Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде
(Подстицај у развоју пољопривреде), износ „65.000“ замјењује се износом „78.500“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(омладински парламент), износ „2.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови организацијама и удружењима у области економске и
привредне сарадње (лер), износ „5.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „20.000“
замјењује се износом „15.000“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката- Водопривредни
објекти, износ „5.000“ замјењује се износом „0“,
~ на броју рачуна 517100- Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа
добављачима (Пројекат реконструкције и проширења водоводног система у општини Шамац), износ
„280.000“ замјењује се износом „283.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности:
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови- Општински Црвени крст, износ „36.500“ замјењује се
износом „40.500“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови- Удружење грађана, износ „13.100“ замјењује се износом
„12.000“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови- Удружење РВИ, износ „5.000“ замјењује се износом
„5.100“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови спортским организацијама- Спортски савез, износ „20.400“
замјењује се износом „20.750“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
(суфинансирање клубова), износ „285.000“ замјењује се износом „291.000“,
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови организацијама и удружењима у области културе, износ
„25.000“ замјењује се износом „24.000“,
~ на броју рачуна 415200- Остали текући грантови непрофитним субјектима (основне школе), износ
„2.000“ замјењује се износом „1.650“,
~ на броју рачуна 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ „15.034“ замјењује се
износом „15.534“,
~ на броју рачуна 416100- Текуће дознаке грађанима- стипендије, износ „78.100“ замјењује се износом
„67.600“,
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~ на броју рачуна 416100- Текуће помоћи породици, дјеци и младима (подстицај наталитету), износ
„15.000“ замјењује се износом „22.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0400- Дјечије обданиште „Радост“:
~ на броју рачуна 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ „13.000“ замјењује се износом
„12.600“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ „2.500“ замјењује се износом
„2.900“.
У оквиру потрошачке јединице 0920- Дјечије обданиште „Радост“:
~ на броју рачуна 412300- Расходи за режијски материјал, износ „150“ замјењује се износом „350“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „6.250“ замјењује се износом „7.050“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.-туристичка сигнализација, износ
„3.274“ замјењује се износом „2.274“.
У оквиру потрошачке јединице 0053- Средња школа „Никола Тесла“:
~ на броју рачуна 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ „10.000“ замјењује се износом
„8.000“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ „3.500“ замјењује се износом
„4.500“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „6.500“ замјењује се износом „8.000“,
~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „1.500“ замјењује се износом
„1.000“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за стручне услуге, износ „5.000“ замјењује се износом „5.500“,
~ на броју рачуна 511300- Издаци за набавку опреме, износ „6.000“ замјењује се износом „5.500“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-237/15
Датум: 23.11.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

246
Начелник општине Шамац,на основу члана 43.Закона о локалној самоуправи(»Службени
гласникРепублике Српске»,бр.101/04,42/05, 118/05 и 98/13), сагласно одредбама члана 60.Статута
општине Шамац (»Службени гласник општинеШамац»,бр. 3/14 ), д о н о с и
ОДЛУКУ
о ограничењу потрошње електричне енергије у пословним просторијама мјесних заједница
I
Овом одлуком одређује се потрошња електричне енергије и дозвољени износ трошкова по рачуну за
електичну енергију у просторијама мјесних заједница као и начин наплате за случај прекорачења
износа утврђених овом одлуком.
II
Корисницима електричне енергије из члана I ове одлуке одређује се дозвољени мјесечни износ
потрошње електричне енергије у износу од 50,00КМ у љет. Тарифи и 100,00КМ у зим. Татифи
У дозвољеном мјесечном износу потрошње урачунат je мјесечни износ претплате.
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III
Савјет мјесне заједнице на челу са Предсједником у обавези је да осигура рационално кориштење
електричне енергије у просторијама мјесне заједнице, како савјета тако и других корисника
просторија мјесние заједнице
Контролу потрошње у складу са овом одлуком у просторијама мјесних заједница вршиће
Одјељење за финансије и Одјељење за општу управу општине Шамац а сравњење дозвољеног износа
потрошње електричне енергије са испостављеним рачуном вршиће се на мјесечном нивоу.
IV
У случају прекорачења дозвољеног мјесечног износа у складу са овом одлуком,
корисници електичне енергије у мјесним заједницама (предсједник Савјета и
замјеник предсједника Савјета), дужни су да износ рачуна за електричну енергију, изнад дозвољеног
уплате путем опште уплатнице у корист жиро рачуна буџета општине Шамац у року од три дана од
дана пријема обавјештења о насталом прекорачењу.
Уколико се не изврши уплата прекорачења , приступиће се ислључењу електричне енергије.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у »Службеном гласнику општине
Шамац».
Број:01-022-245/2015
Датум: 11.12.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

247
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2015. годину
(„Службени гласник општине Шамац“, број 11/14), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, на следећи
начин:
0110- Скупштина општине, у износу од 7.000 КМ
~ са конта 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 500 КМ,
~ са конта 412900- Расходи по основу репрезентације, износ од 1.500 КМ,
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи (уговорене услуге), износ од 2.000 КМ,
~ са конта 415200- Грантови- накнаде члановима Општинске изборне комисије, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских комисија и радних тијела,
износ од 5.000 КМ.
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове, у износу од 75.000 КМ
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 10.000 КМ,
~ са конта 412700- Расходи за услуге израде пројектне документације- просторни план Шамац, износ
од 31.000 КМ,
~ са конта 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 16.000 КМ,
~ са конта 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројеката повратка, износ од
5.000 КМ,
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~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- јавна расвјета, износ од
5.000 КМ,
~ са конта 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ од 4.000 КМ,
~ са конта 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ од 4.000 КМ;
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева,
износ од 17.500 КМ,
~ на конто 412800- Расходи за јавне радове, износ од 1.000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде комисијама),
износ од 4.000 КМ,
~ на конто 412900- Расходи по основу доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца, износ од
6.000 КМ,
~ на конто 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета,
износ од 16.000 КМ,
~ на конто 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 30.500 КМ.
0200- Мјесне заједнице, у износу од 2.550 КМ
~ са конта 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 600 КМ,
~ са конта 412600- Расходи по основу утрошка горива, износ од 500 КМ,
~ са конта 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 450 КМ,
~ са конта 412900- Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ од 1.000 КМ,
Прераспоредити у оквиру потрошачке јединице на сљедећи начин:
~ на конто 412200- Расходи за комуналне услуге, износ од 50 КМ,
~ на конто 412800- Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ од
2.500 КМ.
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0110- Скупштина општине:
~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „1.000“ замјењује се износом
„500“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи (уговорене услуге), износ „43.000“ замјењује се
износом „45.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи за бруто накнаде члановима скупштинских комисија и радних
тијела, износ „15.000“ замјењује се износом „20.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи по основу репрезентације, износ „4.500“ замјењује се износом
„3.000“,
~ на броју рачуна 415200- Грантови- накнаде члановима Општинске изборне комисије, износ „10.000“
замјењује се износом „5.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове:
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање
путева, износ „112.000“ замјењује се износом „129.500“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ „30.000“ замјењује се износом „20.000“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за услуге израде пројектне документације- прострони план Шамац,
износ „59.000“ замјењује се износом „28.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „149.000“ замјењује се
износом „133.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за јавне радове, износ „5.000“ замјењује се износом „6.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (накнаде
комисијама), износ „10.000“ замјењује се износом „14.000“,

53

Страна 54 - Петак, 18. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
~ на броју рачуна 412900- Расходи по основу доприноса, јавних такси и накнада на терет послодавца,
износ „5.000“ замјењује се износом „11.000“,
~ на броју рачуна 416100- Текуће дознаке грађанима- Издаци у циљу реализације пројеката повратка,
износ „36.450“ замјењује се износом „31.450“,
~ на броју рачуна 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџета, износ „10.000“ замјењује се износом „26.000“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- јавна расвјета,
износ „10.000“ замјењује се износом „5.000“,
~ на броју рачуна 511200- Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ „33.000“ замјењује се износом „63.500“,
~ на броју рачуна 513100- Издаци за прибављање земљишта, износ „5.000“ замјењује се износом
„1.000“,
~ на броју рачуна 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ „5.000“ замјењује
се износом „1.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0200- Мјесне заједнице:
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге, износ „3.000“ замјењује се износом „3050“,
~ на броју рачуна 412300- Расходи за режијски материјал, износ „1.000“ замјењује се износом „400“,
~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу утрошка горива, износ „1.500“ замјењује се износом
„1.000“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „1.000“ замјењује се
износом „550“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама,
износ „102.000“ замјењује се износом „104.500“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи (Парастоси ППБ и ЦЖР), износ „6.000“
замјењује се износом „5.000“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-241/15
Датум: 01.12.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

248
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 60. Статута општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“, број 3/14) и члана 13. став 1. Одлуке о извршењу буџета општине Шамац за 2015. годину
(„Службени гласник општине Шамац“, број 11/14), а на приједлог Одјељења за финансије, Начелник
општине доноси
ОДЛУКУ
о прерасподјели средстава
I
Одобрава се прерасподјела средстава у оквиру и између потрошачких јединица, на следећи
начин:
0120- Начелник општине
~ са конта 3722- Буџетска резерва, износ од 9.965 КМ.
0130- Одјељење за општу управу
~ са конта 412400- Расходи за специјални материјал (цивилна заштита), износ од 200 КМ,
~ са конта 412700- Расходи за остале стручне услуге (обука јединица цивилне заштите), износ од 150
КМ,
~ са конта 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорци), износ од
600 КМ,
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~ са конта 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 700 КМ,
~ са конта 511400-Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ од 50 КМ,
~ на конта 511200-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката,
износ од 218 КМ,
~ на конта 511300-Издаци за набавку опреме, износ од 4.400 КМ,
~ на конта 516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ од
1.000 КМ.
0140- Одјељење за финанисје
~ са конта 411100- Расходи за бруто плате, износ од 5.000 КМ,
~ са конта 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених, износ
од 10.000 КМ,
~ са конта 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ од 5.000 КМ,
~ са конта 412300- Расходи за режијски материјал, износ од 2.000 КМ,
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање, износ од 1.000 КМ,
~ са конта 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ од 50 КМ,
~ са конта 412600- Расходи по основу утрошка горива, износ од 493 КМ,
~ са конта 412900- Расходи по судским рјешењима, износ од 1 КМ,
~ на конто 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ од 3.000 КМ,
~ на конто 412700- Расходи за стручне услуге, износ од 5.500 КМ,
~ на конто 412900- Остали непоменути расходи, износ од 8.500 КМ.
0150- Одјељење за привреду
~ са конта 412200- Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ од 5.000 КМ,
~ са конта 414100- Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде (Подстицај
у развоју пољопривреде), износ од 13.500 КМ,
~ на конто 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 9.919 КМ.
0151- Служба за друштвене дјелатности
~ на конто 415200- Текући грантови- Удружење грађана, износ од 5.000 КМ,
~ на конто 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ од 16 КМ.
0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове
~ са конта 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање путева,
износ од 2.000 КМ,
~ са конта 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџeта,
износ од 10.500 КМ,
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- јавна расвјета, износ од
4.300 КМ,
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- депонија чврстог отпада,
износ од 700 КМ,
~ са конта 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ од 6.200 КМ,
~ са конта 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ од 900 КМ,
~ на конто 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ од 10.200 КМ,
~ на конто 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ од 500 КМ.
0190- Остала буџетска потрошња
~ са конта 621100- Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ од 850 КМ,
~ са конта 621300- Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака, износ од 400 КМ
~ на конто 413300- Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ од 900 КМ,
~ на конто 621900- Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 400 КМ.
0200- Мјесне заједнице
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~ на конто 412800- Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама, износ од
30.000 КМ.
0920- Туристичка организација
~ на конто 511100- Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.- туристичка сигнализација, износ од 6
КМ.
0053- Средња школа „Никола Тесла“
~ са конта 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 300 КМ,
~ на конто 412400- Расходи за материјал за посебне намјене, износ од 300 КМ.
II
Средства распоређена Одлуком о буџету општине Шамац за 2015. годину, прераспоредиће се у
оквиру и између потрошачких јединица како слиједи:
У оквиру потрошачке јединице 0120- Начелник општине:
~ на броју рачуна 3722- Буџетска резерва, износ „13.965“ замјењује се износом „4.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0130- Одјељење за општу управу:
~ на броју рачуна 412400- Расходи за специјални материјал (цивилна заштита), износ „2.000“ замјењује
се износом „1.800“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за остале стручне услуге (обука јединица цивилне заштите), износ
„1.000“ замјењује се износом „850“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа (мртвозорци),
износ „4.500“ замјењује се износом „3.900“,
~ на броју рачуна 511100-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „8.000“ замјењује
се износом „7.300“,
~ на броју рачуна 511200-Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и
објеката, износ „19.232“ замјењује се износом „19.450“,
~ на броју рачуна 511300-Издаци за набавку опреме, износ „18.200“ замјењује се износом „22.600“,
~ на броју рачуна 511400-Издаци за инвестиционо одржавање опреме, износ „50“ замјењује се износом
„0“,
~ на броју рачуна 516100-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл., износ
„3.050“ замјењује се износом „4.050“.
У оквиру потрошачке јединице 0140- Одјељење за финанисје:
~ на броју рачуна 411100- Расходи за бруто плате, износ „1.630.000“ замјењује се износом „1.625.000“,
~ на броју рачуна 411200- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених,
износ „360.000“ замјењује се износом „350.000“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи по основу утрошка енергије, износ „77.000“ замјењује се износом
„72.000“,
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуникационе услуге, износ „55.000“ замјењује се износом
„58.000“,
~ на броју рачуна 412300- Расходи за режијски материјал, износ „30.000“ замјењује се износом
„28.000“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање, износ „40.000“ замјењује се износом „39.000“,
~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу путовања и смјештаја, износ „7.150“ замјењује се износом
„7.100“,
~ на броју рачуна 412600- Расходи по основу утрошка горива, износ „21.493“ замјењује се износом
„21.000“,
~ на броју рачуна 412700- Расходи за стручне услуге, износ „54.000“ замјењује се износом „59.500“,
~ на броју рачуна 412900- Остали непоменути расходи, износ „114.500“ замјењује се износом
„123.000“,
~ на броју рачуна 412900- Расходи по судским рјешењима, износ „68.101“ замјењује се износом
„68.100“.
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У оквиру потрошачке јединице 0150- Одјељење за привреду
~ на броју рачуна 412200- Расходи за комуналне услуге- дератизација и дезинсекција, износ „47.000“
замјењује се износом „42.000“,
~ на броју рачуна 414100- Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде
(Подстицај у развоју пољопривреде), износ „78.500“ замјењује се износом „65.000“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, износ „28.081“
замјењује се износом „38.000“.
У оквиру потрошачке јединице 0151- Служба за друштвене дјелатности
~ на броју рачуна 415200- Текући грантови- Удружење грађана, износ „13.000“ замјењује се износом
„18.000“,
~ на броју рачуна 415200- Капитални грантови вјерским организацијама, износ „15.534“ замјењује се
износом „15.550“.
У оквиру потрошачке јединице 0160- Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне
послове
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- одржавање
путева, износ „129.500“ замјењује се износом „127.500“,
~ на броју рачуна 412500- Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката- комунална
инфраструктура, износ „20.000“ замјењује се износом „30.200“,
~ на броју рачуна 412800- Расходи за услуге одржавања јавних површина, износ „133.000“ замјењује се
износом „133.500“,
~ на броју рачуна 416900- Остале капиталне дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из
буџeта, износ „26.000“ замјењује се износом „15.500“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- јавна расвјета,
износ „5.000“ замјењује се износом „700“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката- депонија чврстог
отпада, износ „800“ замјењује се износом „100“,
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката- Семафор, износ
„22.000“ замјењује се износом „15.800“,
~ на броју рачуна 513200- Издаци по основу улагања у побољшање земљишта, износ „1.000“ замјењује
се износом „100“.
У оквиру потрошачке јединице 0190- Остала буџетска потрошња
~ на броју рачуна 413300- Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета, износ „2.000“
замјењује се износом „2.900“,
~ на броју рачуна 621100- Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи, износ „350.850“
замјењује се износом „350.000“,
~ на броју рачуна 621300- Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака, износ „358.000“
замјењује се износом „357.600“,
~ на броју рачуна 621900- Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година, износ „25.350“
замјењује се износом „25.750“.
У оквиру потрошачке јединице 0200- Мјесне заједнице
~ на броју рачуна 412800- Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама,
износ „104.500“ замјењује се износом „134.500“.
У оквиру потрошачке јединице 0920- Туристичка организација
~ на броју рачуна 511100- Издаци за изградњу и прибављање ост.обј.- туристичка сигнализација, износ
„2.274“ замјењује се износом „2.280“.
У оквиру потрошачке јединице 0053- Средња школа „Никола Тесла“
~ на броју рачуна 412400- Расходи за материјал за посебне намјене, износ „0“ замјењује се износом
„300“,
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~ на броју рачуна 511300- Издаци за набавку опреме, износ „5.500“ замјењује се износом „5.200“.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у „Службеном гласнику Општине
Шамац“.
Број: 01-022-248/15
Датум: 15.12.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српксе“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 29. става 2 Правилника о начину и поступку реализације
пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској („Службени гласник
Републике Српске, број 116/12), Сагласности Министарства финансија Републике Српске (Тим за
управљање пројектима) на извјештај комисије о оцјени понуда. Начелник општине, доноси:
ОДЛУКУ
о избору најповољније понуде
Члан 1
По проведеном поступку јавне набавке по Пројекту „Реконструкција и проширење водоводног система
у општини Шамац“, најповољнија технички задовољавајућа понуда је понуда коју је доставило
привредно друштво „Хигра“ Доо Бијељина у износу од 2.899.693,90 КМ без ПДВ-а,односно
3.392.641,87 КМ са урачунатим ПДВ-ом.
Члан 2
Уговор о извођењу радова по предметној набавци из претходног члана закључиће се са изабраним
понуђачем након 15 дана од дана пријема ове Одлуке.
Члан 3
Против ове Одлуке може се уложити приговор Начелнику општине у року од 10 календарских дана,
рачунајући од дана пријема ове Одлуке.
Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
Број: 01-052-2/2015
Датум: 21.04.2015. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник
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На основу члана 25. Правилника о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/12) ,
члана 48. и 61. Статута Општине
Шамац(„Службени гласник Општине Шамац, број: 4/05,7/09 и 15/12) и члана 5. Правилника о
интерном поступку набавке робе, услуга и радова у Општини Шамац(„Службени гласник Општине
Шамац, број: 3/06), Начелник Општине доноси
ОДЛУКУ
о покретању поновног поступка јавне набавке
1.Одобрава се покретање поступка набавке за реализацију пројекта „Реконструкција и
проширење водоводног система Општине Шамац“ (Изградња водоторња са главним
или изведбеним пројектом, реконструкција постојеће мреже и проширење мреже на
насеља: Писари, Шкарић, Доња и Горња Црквина).
Носилац пројекта је општина Шамац
2.Набавка из тачке 1. ове одлуке, провешће се у складу са PRAG-ом (Practical Guide to
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Contract Procedures for EU External Actions), условима уговарања по FIDIC-у (Fédération
International Des Ingénieurs – Conseils) и ЕИБ-овим водичем за набавке:
2.1. Извођење радова – Локални отворени поступак
3.Процијењена вриједност набавке је цца 2.910.275,00 КМ без ПДВ-а, односно
1.488.000,00 EUR без ПДВ-а.
4.Као критеријум за додјелу уговора из тачке 2.1. , утврђује се најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде.
5.Отварање и оцјену понуда из тачке 2.1. провешће Комисија за јавне набавке, у саставу од
5 чланова.
Састав и дјелокруг рада Комисије из претходног става, одредиће се посебним Рјешењем,
сходно члану 27. горе наведеног Правилника.
6.Општина Шамац, ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача, уз претходну
сагласност Тима за управљање пројектима и прибављено мишљење Европске
инвестиционе банке.
7.У случају улагања приговора на одлуку о избору, поступак се врши сходно члану 30.
горе наведеног Правилника.
8.Средства за ову набавку обезбјеђена су по основу Уговора о финансирању бр. 25.741
између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке,
средствима гранта и властитим учешћем општине Шамац.
9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење
Општина Шамац, исказала је интерес за учествовањем у Пројекту „Водоводне и канализационе
инфраструктуре у Републици Српској“.
Влада Републике Српске је на својој сједници одржаној дана 21.08.2013.године донијела Одлуку о
давању сагласности за реализацију Пројекта „Реконструкција и проширење водоводног система
општине Шамац“.
На основу Одлуке о давању сагласности на Пројекат потписан је Меморандум о реализацији пројекта,
чији су потписници: Министарство финансија, пољопривреде, шумарства и водопривреде и општина
Шамац, као и Уговор о преносу кредитних средстава Европске инвестиционе банке чији су
потписници: Министарство финансија и општина Шамац.
При доношењу ове одлуке, узете су у обзир чињенице да је предложена набавка одобрена од стране
ЕИБ-а и Тима за управљање пројектима, да је реално процјењена њена вриједност, да су обезбјеђена
средства за финансирање те да је предложен одговарајући метод набавке.
У погледу одлучивања о оквирним роковима за извршење појединих фаза набавке, како је регулисано
Пројектним планом, оцјењено је да су утврђени рокови реални и да обезбјеђују ефикасно провођење и
окончање поступка те да су у складу са прописима који се примјењују у реализацији Пројекта
„Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској“.
Поновни поступак јавне набавке за реализацију пројекта „Реконструкција и проширење водоводног
система Општине Шамац“ (Изградња водоторња са главним или изведбеним пројектом,
реконструкција постојеће мреже и проширење мреже на насеља: Писари, Шкарић, Доња и
Горња Црквина) се покреће из разлога поништења јавног позива за доставњаљње понуда
број:01-052-8/14.од 19.3.2014.год. (Oдлука број:01-52-8/14 од 27.08.2014.год.) Јавни позив је
поништен због тога што нити једна понуда није задовољила услове из тендерске документације.
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На основу наведеног, одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
Број: 01-022-4/15
Датум:.15.01.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл. правник
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На основу члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број:
39/14), члана 72. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник Републике Српске број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 8. Правилника о поступку директног споразума, донесеног од стране Агенције за
јавне набавке БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 90/14) и чланa 60. и 79. Статута општине Шамац
("Службени гласник општине Шамац" број: 3/14) , Начелник општине Шамац д о н о с и:
ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА
Члан 1.
Сврха и предмет Правилника
Овим Правилником уређују се основе припреме и вођења поступка директног споразума за
набавку роба, услуга и радова средствима из буџета општине Шамац, а на основу члана 90. Закона о
јавним набавкама.
Члан 2.
Дефиниција и услови за примјену поступка директног споразума
Поступак директног споразума се примјењује за набавку роба, услуга или радова чија је
вриједност процјењена на износ једнако или мање од 6.000,00 КМ.
Поступак директног споразума се може покренути уколико је таква набавка предвиђена у
плану набавки или ако начелник општине донесе посебну одлуку о покретању директног споразума у
складу са чланом 17. став 1. Закона о јавним набавкама.
Члан 3.
Принципи додјеле директног споразума
Поступак директног споразума не може се проводити са намјером да се дискриминише или
фаворизује било који добављач.
Поступак директног споразума се проводи на начин дам обезбиједи поштовање принципа из
члана 3. Закона о јавним набавкама.
Члан 4.
Припрема поступка
Процјењивање вриједности набавки које су додијељене поступком директног споразума врши
се у складу са чланом 15. Закона о јавним набавкама.
Процијењена вриједност набавке може се базирати или на цијенама претходних сличних
набавки или из добављачевог каталога, или из истраживања тржишта које је претходно урађено или у
вријеме конкретне набавке.
Процијењена вриједност набавке мора бити важећа у тренутку када се тражи приједлог цијене
или понуда од једног добављача.
Члан 5.
Почетак поступка
Поступак директног споразума започиње када Начелник општине Шамац донесе одлуку о
покретању поступка директног споразума у писаној форми.
Одлука о покретању поступка директног споразума мора да садржи све елементе из члана 18.
став 1. Закона о јавним набавкама.
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Члан 6.
Провођење поступка
Службеник за јавне набавке у сарадњи са релевантном организационом јединицом у
општинској управи испитује тржиште те тражи писани приједлог цијене или понуду од једног или
више привредних субјеката који обављају дјелатност која је предмет јавне набавке.
Након што прими приједлог цијене или понуду од једног или више понуђача, а прије
закључивања директног спразума, службеник за јавне набавке и релевантна организациона јединица,
упознају начелника општине, који може да:
- преговара са понуђачем/понуђачима о цијени и/или,
- прихваћа приједлог цијене или понуду једног понуђача и/или,
- проводи другу врсту поступка дефинисану Законом.
Члан 7.
Одабир добављача
Код одабира понуде на основу које ће бити додијељен уговор, Службеник за јавне набавке и
релевантна организациона јединица требају узети у обзир факторе као што су цијена, количина,
квалитет, технички опис, естетске и функционалне захтјеве, карактеристике које се односе на околиш,
вријеме и период испоруке и сл.
Службеник за јавне набавке и организациона јединица бирају понуђача на начин који гарантује
најбољу размјену вриједности за новац. Када води преговоре који се односе на приједлог цијене или
понуду, уговорни орган дјелује у складу са добром комерцијалном праксом.
Када тражи приједлог цијене или понуду, службеник за јавне набавке и организациона јединица
дају понуђачима одређени рок да припреме приједлог цијене или понуду, узимајући у обзир
комплексност набавке.
Члан 8.
Прихватање предложене или договорене цијене
и закључивање директног споразума
Организациона јединица осигурава да договорена или прихваћена цијена не буде виша од
одговарајуће тржишне цијене.
За набавке чија вриједност износи 1.000,00 КМ или мање, директни споразум сматра се
закљученим када Начелник општине прихвати рачун или други основ за плаћање.
За набавке чија је вриједност виша од 1.000,00 КМ, директан споразум сматра се закљученим
уговором у писменој форми.
Организациона јединица мора бити у могућности да докаже да су принципи јавних набавки
задовољени у сваком конкретном поступку директног споразума.
Члан 9.
Право приговора
У поступку директног споразума добављач има право приговора Начелнику општине у року од
5 дана од дана обавјештења о набавци, а жалба није допуштена.
Члан 10.
Ступање на снагу
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Шамац" .
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о интерном поступку набавке
робе, услуга и радова у Општини Шамац објављеном у „Службеном гласнику Општине Шамац, број
03/06).
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Број: 01-022-244/15
Датум: 09.12.2015. год.

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл. правник

252
На основу члана 43. став 1. алинеја осма Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске'', број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), а у складу са чланом 60. став 1. тачка и) и 79. Статута
општине Шамац („Службени гласник Општине Шамац“, број 3/14), Начелник општине Шамац, д о н о
си
П Р АВ И Л Н И К
о измјенама и допунама Правилника о организацији и систематизацији радних мјеста
општинске управе Шамац
Члан 1.
У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста општинске управе Шамац („Службени
гласник општине Шамац“, број 11/15), члан 5. мијења се и гласи:
„Ради обављања одређених послова локалне самоуправе из дјелокруга рада Одјељења за општу управу,
а са циљем економичнијег и ефикаснијег извршавања одређених послова Одјељења, образују се мјесне
канцеларије, и то:
1. Мјесна канцеларија Обудовац, са сједиштем у Обудовцу, за подручје насељеног
мјеста Обудовац.
2. Мјесна канцеларија Доња Слатина, са сједиштем у Доњој Слатини, за насељена
мјеста: Доња Слатина, Брвник и Баткуша
3. Мјесна канцеларија Горња Слатина, са сједиштем у Горњој Слатини, за насељена
мјеста: Горња Слатина, Гајеви, Средња Слатина и Корница.
4. Мјесна канцеларија Црквина, са сједиштем у Црквини, за насељена мјеста:
Црквина, Крушково Поље, Писари и Засавица.
5. Мјесна канцеларија Тишина, са сједиштем у Тишини, за насељена мјеста: Тишина,
Гребнице, Ново Село, Доњи Хасић, Горњи Хасић, Лугови и Шкарић.“
Члан 2.
У члану 18. тачка 4. Ватрогасац – возач и тачка 5. Ватрогасац, у посебним условима за обављање
послова и радних задатака ријечи „стручни испит за руководиоца акције гашења пожара“ замјењују се
ријечима „стручни испит за професионалног ватрогасца“.
Члан 3.
Овај Правилника ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине
Шамац“.
Број: 01-022- 266/2015
Датум, 17.12.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић. дипл. правник

253
Начелник општине Шамац, на основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 2015. годину („Службени гласник општине Шамац“, број 11/14), доноси
ЗАКЉУЧАК
I - Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 48.514,00КМ(словима:
четрдесетосам хиљада петстотина четрнаест конвертибилних марака) у сљедеће сврхе:

62

Страна 63 - Петак, 18. децембар 2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШАМАЦ Број 12
-

Набавка телефонских апарата и услуга инсталирања телефонске централе;

-

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте у поступку
издавања грађевинске дозволе за реконструкцију зграде општинске управе Шамац;

-

Уплата Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука доприноса
од 0,3% предрачунске вриједности грађевинских радова у поступку издавања грађевинске
дозволе за реконструкцију зграде општинске управе Шамац;

-

Накнада за трошкове уређења градског грађевинског земљишта и ренте у поступку
издавања грађевинске дозволе за изградњу објекта Центар за социјални рад Шамац;

-

Плаћање пореског дуга по Допунском рјешењу о одгађању плаћања пореског дуга донесено
од стране Министарства финансија Републике Српске број 06.05/411-320-2/14 од
19.10.2015. године;

-

Исплата права на додатак за помоћ и његу другог лица – трошкови социјалне заштите.

II -За износ средстава из тачке I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са
буџетске резерве на сљедећи начин:
- На потрошачку јединицу 0130 – Одјељење за општу управу, позиција 511200 – Издаци
заинвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката, износ од 10.732 КМ и
на 511300- Издаци за набавку опреме, износ од 1.100 КМ;
- На потрошачку јединицу 0140- Одјељење за финансије, позиција 412900- Расходи по судским
рјешењима, износ од 2.101 КМ;
На потрошачку јединицу 0150- Одјељење за привреду, позиција 511100- Издаци за
изградњу и прибављање зграда и објеката, износ од 6.081 КМ;
На потрошачку јединицу 0190- Остала буџетска потрошња, позиција 413900- Расходи
по основу затезних камата, износ од 3.650 КМ и на позицију 621900- Издаци за отплату
неизмирених обавеза из ранијих година, износ од 11.850 и
- На потрошачку јединицу 0301- Трошкови социјалне заштите, позиција 416100дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине, износ од 13.000 КМ.
III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-238/2015
Датум, 27.11.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

254
Начелник општине Шамац, на основу члана 43.Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), 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 2015. годину („Службени гласник општине Шамац“, број 11/14), доноси
ЗАКЉУЧАК
I - Одобрава се исплата средстава буџетске резерве у укупном износу од 1.000,00KM
(словима:једнахиљадаконвертибилнихмарака) за помоћ у лијечењу дјеце обољеле од ријетких обољења
у Републици Српској у склопу хуманитарне акције „С љубављу храбрим срцима“.
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II - За износ средстава из тачке I овог закључка извршиће се прерасподјела средстава са
буџетске резерве на сљедећи начин:

-

На потрошачку јединицу 0151 – Служба за друштвене дјелатности, позиција 415200
– Текући грантови- Удружење грађана, износ од 1.000,00 КМ.

III - За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за финансије.
Број: 01-022-247/2015
Датум, 14.12.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

255
Начелник општине Шамац, на основу 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 („Службени гласник општине Шамац“, број 3/14) и 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 2 буџета општине Шамац
за 2015. годину
I
Јавна расправа о Нацрту ребаланса 2 буџета општине Шамац за 2015. годину одржаће се у
периоду од 16.12.2015. до 22.12.2015. године.
II
Јавна расправа из тачке 1. овог Закључка одржаће се у форми електронске јавне расправе у
којој ће заинтересована лица путем електронске поште на адресу office@opstinasamac.org достављати
своје примједбе.
III
Нацрт ребаланса 2 буџета општине Шамац за 2015. годину биће објављен на званичној
интернет презентацији општине Шамац (www.opstinasamac.org), огласној табли у згради општинске
управе Шамац.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Самостални стручни сарадник за рад на
информационим системима, Одјељење за финансије и Одјељење за општу управу Општинске управе
Шамац, који су јавну расправу дужни спровести у складу са Одлуком о јавним расправама („Службени
гласник општине Шамац“, број 12/09).
V
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у „Службеном гласнику
општине Шамац“.
Број: 01-022- 265 /2015
Датум, 16.12.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић, дипл.правник

256
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 60. 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 2015/2016 години
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I
Именује се Комисија за утврђивање листе - приједлога за додјеле студентских стипендија у
школској 2015/2016. години у саставу:
1. Крста Бајкановић – предсједник,
2. Милан Симић – члан и
3. Даринко Jефремовић – 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 2015/2016. години и исти приједлог достави овом органу на разматрање.
III
Комисија за утврђивање приједлога за додјелу стипендија у школској 2015/2016. години дужна
је у свом раду придржавати се Конкурса за додјелу студентских стипендија у школској 2015/2016.
години број:09-670-3/2015 од 02.12.2015.године
IV
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења , и биће објављено у «Службеном гласнику
општине Шамац».
Број:01-111-116/2015
Датум, 03.12.2015. године

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Саво Минић дипл.правник

ОГЛАС
257
Општинска управа Шамац Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове на основу
рјешења број: 06-372- 22/15 од 2015. године, извршило је у Регистру заједница етажних власника
стамбених зграда, у регистарском листу број број 06- 08 упис промјене лица овлашћеног за заступање
Заједнице за управљање зградом Шамац, ул. Гаврила Принципа бр.10 и Николе Тесле бр.44 са
сједиштем на углу улица Гаврила Принципа бр.10 и Николе Тесле бр.44 са сљедећим подацима:
_______________________
Лице овлашћено за заступање је Савић (Благоје) Борка, предсједник Скупштине заједнице за
управљање зградом, која заступа заједницу самостално и без ограничења. Ранији заступник Владимир
Шаркановић, предсједник брише се из регистра.
Број: 06-372-22/2015
Дана: 26 .11.2015. године

Службено лице органа
Ђуро Ћосић, дипл.инг.маш.

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
227. Одлука o усвајању Буџета општине Шамац за 2016. годину
228. Одлука о извршењу буџета општине Шамац за 2016. годину
229. Програм рада Скупштине општине Шамац за 2016. годину
230. Одлука о образовању Стручне службе Скупштине општине Шамац и
систематизацији радних мјеста
231. Одлука о формирању Штаба за ванредне ситуације Општине Шамац
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232. Одлука о утврђивању просјечне, коначне грађевинске цијене 1 m2 корисне
површине стамбеног и пословног простора за 2015. годину на подручју општине
Шамац
233. Одлука
234. Одлука о давању сагласности на закључивање уговора о закупу пословног
простора
235. Одлука о продаји непокретности у К.О. Црквина
236. Одлука о стављању у промет неизграђеног грађевинског земљишта у својини
општине Шамац
237. Одлука о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Општине Шамац
238. Закључак
239. Закључак о усвајању Извјештаја о реализацији Програма рада Скупштине
општине Шамац у 2015. години
240. Закључак о усвајању Извјештаја о раду сталних радних тијела Скупштине
општине Шамац у 2015. години
241. Закључак о прихватању Информације о активностима Начелника Општине
између двије сједнице Скупштине општине Шамац
242. Закључак о усвајању Извода из Записника са Тридесете редовне сједнице
Скупштине општине Шамац

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
243. Одлука о покретању поступка јавне набавке
244. Одлука о прерасподјели средстава
245. Одлука о прерасподјели средстава
246. Одлука о ограничењу потрошње електричне енергије у пословним просторијама
мјесних заједница
247. Одлука о прерасподјели средстава
248. Одлука о прерасподјели средстава
249. Одлука о избору најповољније понуде
250. Одлука о покретању поновног поступка јавне набавке
251. Правилник о поступку директног споразума
252. Правилник о измјенама и допунама Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста општинске управе Шамац
253. Закључак
254. Закључак
255. Закључак о организовању јавне расправе о Нацрту ребаланса 2 буџета општине
Шамац за 2015. годину
256. Рјешење о именовању Комисије за утврђивање листе - приједлога за додјелу
студентских стипендија у школској 2015/2016. години

ОГЛАС
257. Оглас
Петак, 18. децембар 2015. године - Службени гласник општине Шамац - Број 12/15
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.
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