Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:4/12
75406 Осмаци

03.Jul 2011 године
Осмаци

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 30. став 2.Закона о буџетском систему
(„Службени гласник Републике Српске“,број:54/08.126/08 и 92/09),
члана 30.алинеје 3 .Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“број 101/04,42/05 и 118/05) и на основу
члана 14.Статута општине Осмаци(„Службени гласник општине
Осмаци“број:7/05),члана 103.став 1.Пословника о раду Скупштина
општине Осмаци на сједници одржаној дана 22.06.2012.године
доњела је :
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА
БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА 2011.ГОДИНУ

Жиро-рачун
5510280000722908
Телефон:
056/337-314
факс:
056/337-259
sekretarsoosmaci@gmail.com

Ha основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 53. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и
члана 104. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци
(„Службени
гласник
општине
Осмаци“,
број:7/05),
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
22.06.2012године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ
ГАРАЖЕ ЗА ДВД-ОДМАЦИ
Члан 1.

Члан 1.
Скупштина општине Осмаци усвоја Годишњи финансијски
извјештај о извршењу буџет општине Осмаци за 2011.годину.

Одређује се локација за изградњу гараже за
смјештај ватрогасних возила Добровољног ватрогасног
друштва Осмаци,на јужној страни ,,сале дома
културе''Осмаци.

Члан 2.
Члан 2.
Годишњи финансијски извјешта о извршењу буџета за
2011.годину састоји се из:
-Укупно остварених приходи и примици
износе...........................................1.557.830,00 КМ
-Укупни буџетски издаци (текући расходи,издаци за нефинансијску
имовину)
.................................................................................................................1.31
1.927,00 КМ

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Члан 3.
Вишака расхода над приходима општине Осмаци на дан
31.12.2011.године износи 104.097,00КМ, а буџетски дефицит износи
347.100,00КМ
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осми дан након објављивања у
Службеном гласнику општине Осмаци.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-18/12
Датум:03.07.2012.године

Саставни дио ове Одлуке ја мишљење Одјељења за
општу управу ,просторно уређење и комуналне послове.

ПРЕДСЈЕДНИК
Имшировић Мехмедалија

Број:01-022-16/12
Датум:03.07.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 101/04),
чланова 6. и члана 7. тачка 1. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник РС“ број 124/11), члана
53. и 31. став 1. тачка 25. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмац“ број 7/05), и члана 103.
Пословника о раду Скупштине општине („Службени гласник
општине Осмаци“ број 7/05), на сједници одржаној дана
22.06.2012.године Скупштина општине Осмаци доноси:

Број 4

___

Службени гласник општине Осмаци

ОДЛУКУ
О регулисању обавезног одвоза кућног смећа
Члан 1.
Овома одлуком утврђује се насељена мјеста која су
обавезна вршити организован одвоз кућног смећа, и начин њиховог
одвожења.
Насељена мјеста у којима се не може извршити организован одвоз
смећа, одредиће комунална полиција у договору са даваоцем
комуналних услуга.
Члан 2.
Обавезан је одвоз смећа из свих домаћинстава, стамбених зграда,
пословних просторија, занатских радњи и свих других објеката на
подручју општине Осмаци.
Члан 3.
Сва правна и физичка лица која обављају трговинску, занатску,
угоститељску дјелатност и друге дјелатности, обавезни су закључити
уговор са даваоцем комуналних услуга за одвоз смећа у року од 30
дана од дана добивања рјешења о обављању дјелатности. Власници
стамбених објеката и домаћинстава такође су дужни закључити
уговор са даваоцем комуналних услуга. Корисник комуналне услуге
плаћа одређену цијену за пружену комуналну услугу.
Члан 4.
Корисници одвоза кућног смећа дужни су сакупљено смеће
пажљиво одлагати у посуду за смеће, тако да се оно не расипа и не
прља околни простор. Посуде за кућно смеће морају бити затворене.
Забрањено је одлагање смећа уз посуде за кућно смеће у
кутијама или сличној амбалажи.
Забрањено је оштећивати посуде за кућно смеће, сипати у
њих текућине, бацати жеравицу или врућ пепео, бацати остатке
животиња, грађевински материјал, гломазну амбалажу, дијелове
кућног намјештаја и сл.

Уторак 03.07.2012.

Члан 11.
Новчаном казном од 500,00 КМ до 3.000,00 КМ , казниће се
правно лице, а у износу од 100,00 КМ до 300,00 КМ
одговорно лице у правном лицу и физичко лице које обавља
предузетничку дјелатност (предузетник), а физичко лице
(грађанин) новчаном казном од 50,00 КМ до 150,00 КМ за
следеће прекршаје:
1. Ако не склопи уговор за овоз смећа са даваоцем
услуга (члан 3.)
2. Уколико гломазно смеће не одвезе на депонију
смећа или то не повјери даваоцу комуналне услуге
(члан 6.)
3. Ако смеће не одлажу на прописан начин у
одређене посуде за смеће (члан 4.)
Члан 10.
Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Члан 11.
Ступањема на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука Скупштине општине Осмаци о регулисању обавезног
одвоза кућног смећа број:01/022-12/06, од 28.03.2006.године
РЕПУБЛИКА СРПСКА
Општина Осмаци
Скупштина општине Осмаци
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-____/12
Датум:02.07..2012.године
Имшировић Мехмедалија
Ha основу члана 16. Закона о рударству-пречишћен
текст („Службени гласник Републике Српске“, број:107/05 и
75/10), члана 53. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 104.
Пословника о раду Скупштине општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Скупштина општине
Осмаци, на сједници одржаној дана 22.06.2012.године, д о н
оси

Члан 5.
Корисници услуга одвоза смећа дужни су о свом трошку набавити
одговарајуће посуде за смеће.
У посуде за смеће спадају: контејнери, лимене канте за смеће,
пластичне канте за смеће и најлонске вреће.
Члан 6.
Имаоци крупног отпада (гломазног смећа), дужни су исто да одвезу
на депонију смећа у властитој режији или овај посао да повјере
даваоцу комуналних услуга уз одређену накнаду за извршене услуге.
Члан 7.
Накнаду за одвоз кућног смећа, гломазног (крупног) смећа, као и
осталих комуналних услуга одређује давалац услуга уз сагласност
Начелника општине.
Члан 8.
Давалац комуналних услуга је обавезан да најмање једном
у седмици врши одвоз смећа, на начин који задовољава хигијенско
здравствене прописе.
Члан 9.
Одвоз смећа врши даваоц услуга са специјализираним возилом за
смеће. Уколико давалац услуга одвоза смећа не располаже са возилом
са затвореном лименом каросеријом дужан је на каросерију уградити
одговарајућу мрежу како се отпадни материјал приликом транспорта
не би расипао по јавним површинама.
Вријеме и начин одвоза смећа одређује давалац комуналне према
обавезама преузетим уговором.
О времену и начину одвоза смећа давалац услуге је дужан путем
јавног информисања или на други начин упознати све кориснике
услуга.
Члан 10.
Надзор над провођењем ове Одлуке врши комунална полиција.

ОДЛУКУ
O ЕКСПЛОАТАЦИЈИ КАМЕНА
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се експлоатација камена у
количини од 100 м3 из налазишта „Црквине“ у Ракином Брду,
општина Осмаци.
Члан 2.
Камен из члана 1. Ове Одлуке ће се употријебити за
насипање локалних путева на подручју општине Осмаци.
Члан 3.
Задужује се Начелник општине да:
изврши одабир извођача радова и
одреди лице које ће вршити надзор над
екплоатацијом.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-15/12
Датум:02.07.2012.године

sekretarsoosmaci@gmail.com

ПРЕДСЈЕДНИК
Имшировић Мехмедалија
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Број 4

Службени гласник општине Осмаци

___

Ha основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,
42/05 и 118/05), члана 53. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 104. Пословника о раду
Скупштине општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
22.06.2012године, д о н о с и

Уторак 03.07.2012.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и
118/05), члана 31. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 103.
Пословника о раду Скупштине општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05 и 4/07), Скупштина
општине
Осмаци,
на
сједници
одржаној
дана
22.06.2012.године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ЧЛАНСТВУ У САВЕЗУ ОППШТИНА И ГРАДОВА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Члан 1.
Прихвата се Споразум о чланству у Савезу општина и
градова Републике Српске

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА НАЧЕЛНИКА
ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКЕ
АДМИНИСТРАТИВНЕ СЛУЖБЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА
2012 ГОДИНУ
Члан 1.

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је Споразум о чланству у Савезу
општина и градова Републике Српске

Овом одлуком усваја се Програм рада бачелника
општине и општинске административне службе Осмаци за
2012. годину.

Члан 3.

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Прилог овој Одлуци је текстуални дио који се
састоји од 6 (шест) страна.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-12/12
Датум:02.07.2012.године

Члан 3

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“
Број:01-022-13/12
Датум:02.07.2012.године

На основу члана 30 stav 1. тачка 23 Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,
42/05 и 118/05), члана 31. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 103. Пословника о раду
Скупштине општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
22.06.2012.године, д о н о с и

ПРЕДСЈЕДНИК
Имшировић Мехмедалија

На основу члана 30.Закона о Локалној самоуправи
Самоуправи(Службени гласник РС. број:101/04, 42/05 и118
/05), члана 31. Статута општине Осмаци (Службени гласник
општине Осмаци'' број;7/ 05) и члана 103 Пословника о раду
Скупштине општинеОсмаци (,,Службени гласник општине
Осмаци'' број:7/05 и 4/05), на сједници одржаној дана 22.06.
2012 године доноси,

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ И
ОАС ЗА 2011.ГОДИНУ

Одлуку
о разрјешењу члана Комисије Центар за бирачки списак

Члан 1.
Члан 1.
Усаваја се извјештај о раду Начелника општине Осмаци. и
ОАС-а за 2011 годину
Алибашић Енес из Лика, општина Осмаци разрјешава се
дужности члана комисије ,,Центар за бирачки списак''.
Члан 2.

Члан 2.
Прилог овој Одлуци је текстуални дио Извјештаја који се
састоји од седамнаест (25) страна.

Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у Службеном гласнику општине Осмаци.

Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.
Број:01-022-14/12
Датум:02.07.2012.године

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ПРЕДСЈЕДНИК
Имшировић Мехмедалија

ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-7/12
Датум :25.06.2012.године

sekretarsoosmaci@gmail.com

Имшировић Мехмедалија
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Број 4

Службени гласник општине Осмаци

___

Ha основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,
42/05 и 118/05), члана 53. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 104. Пословника о раду
Скупштине општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
22.06.2012 године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о раду Скупштине општине Осмаци
за 2011.годину
Члан 1.
Усваја се извјештај о раду Скупштине општине Осмаци за
2011.годину

Уторак 03.07.2012.

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,
42/05 i 118/05) , člana 54 Statuta opštine Osmaci („Službeni
glasnik opštine Osmaci” , broj:7/05), i potpisane Izjave podrške „
Opštinskom programu za upravljanje čvrstim otpadom u BiH“ ,
Načelnik opštine Osmaci, d o n o s i:
ODLUKU
о pokretanju procesa izrade Plana za upravljanje otpadom na
području opštine Osmaci
I
Ovom Odlukom opština Osmaci uz podršku i saradnju
Švedske meĎunarodne agencije za saradnju i razvoj (SIDA) u
okviru Opštinskog Programa za upravljanje čvrstim otpadom u
Bosni i Hercegovini pokreće postupak izrade Plana za upravljanje
otpadom na području opštine Osmaci .

Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је извјештај о раду СО-е Осмаци
за 2011.годину.
Члан 3.

II
Sveukupni cilj Plana jeste poboljšati kvalitet i
dostupnost usluga odvoza čvrstog otpada i smanjiti rizike po
životnu sredinu i zdravlje u vezi s upravljanjem otpadom u opštini
Osmaci. Nadalje, program ima u cilju korištenje ekonomskog
potencijala sektora, i povećati svijest i transparentnost na svim
nivima sektora upravljanja otpadom i graĎanskog društva.
III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-8/12
Датум:25.06.2012.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 72 став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05),
члана 53. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број:7/05) и члана 54. Пословника о раду Скупштине
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05),
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
22.06.2012.године, д о н о с и

Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviće se
u „Službenom glasniku opštine Osmaci”.
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
Број:02-014-171/12
Датум:27.06.2012,год

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић

На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА РАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ОСМАЦИ ЗА 2012.ГОДИНУ

Радовић Миња из Зворника, грађ.инж., именује се
за Надзорни орган на извођењу радова „Реконструкција
руралне инфраструктуре на подручју општине ОсмациСанација клизишта у Пантелићима“.

Члан 1.

II

Усаваја се Програм рада скупштине општине Осмаци за
2011.годину.

Задатак Надзорног органа је да, у складу са
предмјером и потписаним уговором о извођењу радова,
број:BA-ARDP-4325
BOS-NCB-BL-W-12-197
od
22.06.2012.године, врши контролу и надзор радова које
изводи д.о.о. „Кочањ-пром“ Зворник.

Члан 2.
Прилог овој Одлуци је текстуални дио Програма који се
састоји од пет (5) страна.

По завршетку посла Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.

Члан 3.

III

Ова одлука ступа на снагу осми дан након објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМACI
Број:01-022-9/10
Председник
Датум:25.06.2012.године
Имшировић мехмедалија

Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-161/12
Датум:25.06.2012.године

sekretarsoosmaci@gmail.com
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На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА
У ОПШТИНСКУ АДМИНИСТРАТИВНУ СЛУЖБУ ОСМАЦИ

Уторак 03.07.2012.

пројекат „Асфалтирање пута, општина Осмаци“
у
Пандурима, општина Осмаци“, Начелник општине Осмаци,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Тришић Љиљана, инж.грађ., из Ораовца именује се
за Надзорног органа на извођењу радова асфалтирања пута у
Пандурима.
II

I
У Комисију за пријем приправника у Општинску
административну службу Осмаци именују се:
1. Гордељевић Далимирка, предсједник,
2. Јањић Јурош, члан и
3. Микић Жељко, члан.

Задатак Комисије да проведе процедуру пријема
приправника по основу Јавног огласа расписаног у Дневном листу
„Глас Српске“ од 04.04.2012.године.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-150/12
Датум:11.06.2012.године

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц

N На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:7/05), члана 3. тачка 3.3. Споразума за
пројекат „Асфалтирање пута, општина Осмаци“ у Пандурима,
општина Осмаци“, Начелник општине Осмаци,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ГРАЂЕВИНСКОГ ОДБОРА
I
У Грађевински одбор за асфалтирање пута у Пандурима,
општина Осмаци, именују се:
1. Гордељевић Милан, предсједник,
2. Писаревић Драгомир, члан,
3. Јездић Златан, члан,
4. Зекић Борислав, члан и
5. Гордељевић Момир, члан.
II
Задатак Грађевинског одбора је да прати реализацију и
провођење Пројекта.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-149/12
Датум:11.06.2012.године

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

II

Број:02-014-86/12
Датум:17.04.2012.године

Задатак Надзорног органа да је прати количине
материјала и квалитет уградње истог на пословима из члана 1.
овог рјешења, те да по извршеном послу поднесе извјештај.

Љубо Петровић, дипл.ецц

Љубо Петровић, дипл.ецц

Na osnovu člana 72. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:101/04,
42/05 i 118/05) , člana 54 Statuta opštine Osmaci („Službeni
glasnik opštine Osmaci” , broj:7/05), i potpisane Izjave podrške „
Opštinskom programu za upravljanje čvrstim otpadom u BiH,
Načelnik opštine Osmaci, d o n o s i:

RJEŠENJE
о imenovanju Radnog tima za izradu
Plana za upravljanje otpadom na području opštine Osmaci

I
Ovim Rješenjem imenuje se Radni tim za izradu Plana
za upravljanje otpadom na području opštine Osmaci , u sledećem
sastavu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vlado Kapur – koordinator Tima
Miladin Vukićević
Ismet Mehanović
Ljiljana Trišić
Alija Karić
Nenad Erić
Rado Jakšić
Senad Musić
Dalibor Smiljanić
Mladen Vasiljević

II
Zadatak Radnog tima je da , kao operativno i
koordinaciono tijelo vodi proces izrade Plana u skladu sa
terminskim planom, uspostavljajući u tom procesu vezu sa
Skupštinom opštine Osmaci i drugim relevantnim akterima izvan
opštine Osmaci.
III
Radni tim se imenuje na period do završetka procesa
izrade i usvajanja Plana za upravljanje otpadom na području
opštine Osmaci.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:7/05), члана 3. тачка 3.4. Споразума за

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u
„Službenom glasniku opštine Osmaci”.

Уторак 03.07.2012.

код:511324, а за реализацију се задужује Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III

Bosna i Hercegovi na
Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
Broj : 02-014-169/12
Datum: 27.06.2012. godine
Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Љубо Петровић

Broj:02-014-170/12
Osmaci: 27.06.2012.godine
Na osnovu člana 53. Statuta opštine Osmaci („Službeni glasnik
opštine Osmaci” , broj:7/05) Načelnik opštine Osmaci, d o n o s i:
R J E Š E NJ E
о imenovanju opštinskog koordinatora za izradu
Plana upravljanja otpadom na području opštine Osmaci

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-146/12
Датум:11.06.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

I
Za opštinskog koordinatora za izradu Plana za upravljanje
otpadom na području opštine Osmaci , u okviru Opštinskog Programa za
upravljanje čvrstim otpadom u Bosni i Hercegovini, imenuje se Vlado
Kapur , Načelnik odjeljenja za opštu upravu, prostorno ureĎenje i
komunalne poslove .
II

1.
2.
3.
4.
5.

Zadatak koordinatora za izradu Plana je da :
Izvješava načelnika o svim ključnim fazama procesa izrade
Plana
Obezbjedi koordinaciju i komunikaciju unutar Radnog tima za
izradu Plana
Obezbjedi koordinaciju i komunikaciju sa spoljnim
konsultantima na izradi Plana
Da kao koordinator predsjedava sastancima Radnog tima za
izradu Plana
Koordinira specifične aktivnosti planiranja sa svim vanjskim
akterima relevantnim za proces planiranja ( NVO sektor,
privatni sektor, ugrožene kategorije stanovništva, itd), iz
sektora koji se odnosi na oblast zaštite životne sredine i
upravljanja otpadom.

III
Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviće se u
„Službenom glasniku opštine Osmaci”.
NAČELNI K

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
600,00 КМ у корист Механовић Јасмина, љекара опште праксе
у Амбуланти Осмаци, а на име издатих љекарских извјештаја
о узроку смрти и извршених увиђаја при утврђивању смрти
лица која су умрла ван здравствене установе.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња,
економски код 415216, а за реализацију се задужује Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-123/12
Датум:21.05.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Ljubo Petrović dipl.ecc

I
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
54,83 КМ у корист САС д.о.о. Прибој, на име извршеног
техничког прегледа на службеном возилу Шкода.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

II

Одобрава се исплата средстава у корист „6. Новембар“
д.о.о. Зворник у износу од 204,75 КМ (словима: двијестотинечетири и
75/100 КМ), на име испоручених застава и паравана.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412531, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

II

III

Исплату књижити на потрошачку јединицу: Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

I

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-156/12
Датум:20.06.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Уторак 03.07.2012.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
212,00 КМ у корист Републичке управе за геодетске и
имовинско-правне послове-Подручна канцеларија Осмаци, на
име извршене условне диобе парцела на Шарском лугу (код
Карић Деде).

I

II

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од 114,22 КМ у
корист А.Д. „Универзал“ Бијељина на име редовног сервисирања
путничког возила „Шкода“.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412531, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-152/12
Датум:14.06.2012.године

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412756, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-157/12
Датум:20.06.2012.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
утврђивање штете настале од клизишта, Начелник општине Осмаци,
доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у корист Гајић Рајке из
Цапарди, општина Осмаци, у износу од 1.000,00 КМ, на име помоћи
за санацију штете настале на помоћним објектима и плацу породичне
куће.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Буџетска
резерва, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

I
Одобрава се исплата средстава у корист УО
„ДОЛИНА МИРА“ Ораовац у износу од 2.096,00 КМ
(словима: двијехиљадедеведесетшест и 00/100 КМ), на име
испорученe робе за прославу „Св. Духови“ крсне славе
општине Осмаци.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Скупштина општине, економски код:412953 и Начелник
општине, економски код:412943, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-148/12
Датум:11.06.2012.године

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-137/12
Датум:31.05.2012.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
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I
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Одобрава се исплата средстава у корист ДВД
Осмаци
у
износу
од
500,00
КМ
(словима:
петстотинаконвертибилнихмарака), на име чланарине у
Ватрогасном савезу Републике Српске.
II

I
Одобрава се исплата средстава у корист ЗТР Аутосервис
„Ђукић“ Зворник у износу од 385,00 КМ (словима:
тристотинеосамдесетпетконвертибилнихмарака), на име сервисирања
службеног возила „Голф“.

Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Буџетска резерва, а за реализацију се задужује Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код:412531, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-130/12
Датум:28.05.2012.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-94/12
Датум:24.04.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у корист ДВД
Осмаци у износу од 340,00 КМ, на име трошкова у гашењу
пожара у насељеном мјесту Зелина.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Остала
буџетска потрошња, економски код:415229, а за реализацију
се задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

I
Илић Златану из Осмака, општина Осмаци, одобрава се
исплата средстава у износу од 20,00 КМ, на име извршених радова
варења косачице за траву.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код:412532, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-166/12
Датум:26.06.2012.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
приједлог Комисије за додјелу једнократних новчаних
помоћи, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

I
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-014-92/12
Датум:24.04.2012.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Одобрава се исплата једнократних новчаних
помоћи у укупном износу од 350,00 КМ (словима:
хиљадутристотинедеведесетконвертибилнихмарака).
Исплату извршити по списку који је саставни дио
овог закључка.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Остала
буџетска потрошња, економски код:416219, а за реализацију
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се задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-87/12
Датум:18.04.2012.године
СПИСАК
ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ
1.
2.
3.
4.

Кулић Милан из Косоваче......................................100,00 КМ
Вуковић Душан из Зелине........................................50,00 КМ
Кмекић Горадана из Ошкопица.............................100,00 КМ
Калајџић Здравко из Осмака..................................100,00 КМ

Укупно: 350,00 КМ
Одобрио:
Љубо Петровић, дипл.ецц

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код:412222, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо
Петровић,
дипл.ецц
Број:02-014-91/12
Датум:24.04.2012.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и
приједлога Комисије за додјелу једнократних новчаних
помоћи, а на захтјев Марић Мирјане из Сајтовића, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од 200,00 КМ у
корист Ловачког удружења „Борогово“ Осмаци, на име помоћи у
трошковима одржавања Регионалног састанка удружења ловаца са
представницима Ловачког савеза Републике Српске и Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња, економски код
415213, и иста дозначити на жиро-рачун 5620090000061261, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-164/12
Датум:26.06.2012.године

Уторак 03.07.2012.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Марић Мирјани из Сајтовића, општина Осмаци,
одобрава се исплата једнократне новчане помоћи у износу од
200,00 КМ (словима: двијестотине КМ), на име помоћи за
трошкове лијечења кћерке Марић Жељке.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Остала
буџетска потрошња, економски код:416129, а за реализацију
се задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-85/12
Датум:11.04.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
181,12 КМ у корист „Монти“ д.о.о. Зворник, на име набавке и
уградње електроматеријала за уличну расвјету на Цапардама.
II

Марић Зорану из Сајтовића, општина Осмаци, одобрава се
исплата средстава у износу од 150,00 КМ, на име извршених услуга
чишћења септичке јаме.
Средства из става 1. овог члана дозначити у корист
„Електродистрибуције“ Зворник, а на име Марић Зоран.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412521, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
III
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Уторак 03.07.2012.

Прихвата се фактура за испоручену робу-3.000 ком.
блокова „HS 25x25x14“, испостављена од стране Д.О.О.
„Обнова ЗК“ Цапарде на износ од 2.550,00 КМ.
II

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-151/12
Датум:14.06.2012.године

Обавеза општине Осмаци је настала у 2009.години,
што се види из љетописа СПЦ Парохија Цапарде, а на име
прилога за зидање куће за смјештај свештеника.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

III

ЗАКЉУЧАК
о исплати

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од 100,00 КМ у
корист Омладинског клуба „ОКО“ Осмаци, на име котизације за
учешће на „Видовданском турнуру“ у малом фудбалу.
II

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-131/12
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња, економски код
415213, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-163/12
Датум:26.06.2012.године

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
318,00 КМ у корист УО-Мотел „Долина мира“ Ораовац, на
име трошкова репрезентације.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Скупштина општине, економски код
412951, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од 55,00 КМ у
корист ОО ЦК Зворник, на име трошкова превоза Јездић Недељка за
одлазак у камп Црвеног крста који се организује у Требињу.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња, економски код
415213, и иста дозначити на жиро-рачун 5620090000002188, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-165/12
Датум:26.06.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о прихватању фактуре

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-167/12
Датум:29.06.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у корист СТР
„Савиндан“ Осмаци у износу од 99,00 КМ (словима:
деведесетдевет и 00/100 КМ), на име испорученог пића за
прославу „Св. Духови“ крсне славе општине Осмаци.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Скупштина општине, економски код:412953 и Начелник
општине, економски код:412943, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

I

sekretarsoosmaci@gmail.com
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-147/12
Датум:11.06.2012.године

Уторак 03.07.2012.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на захтјев Перишић
Љиљане из Калиновика, Начелник општине Осмаци, д о н о с
и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00
КМ у корист Љиљане Перишић, Омладинска 11, Калиновик, а
на име помоћи за набавку лијекова.
II

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у корист Рачунарског
центра „Шћекић“ Рогатица у износу од 150,00 КМ (словима:
стопедесет и 00/100 КМ), на име израде интернет рекламе на WEB
страници.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код:412233, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-/15312
Датум:14.06.2012.године

Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Буџетска резерва и исту дозначити на жиро-рачун
број:5621008006424483, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-124/12
Датум:21.05.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 135,60
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име испоручене
робе.
II

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и Закључка Скупштине
општине Осмаци, број:01-022-3/12 од 21.02.2012.године, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код:412321, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

III

Одобрава се исплата средстава у износу од 4.000,00 КМ у
корист ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци, а на име помоћи за плаћање
насталих обавеза.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Буџетска
резерва, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-89/12
Датум:20.04.2012.године

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-88/12
Датум:18.04.2012.године
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 2. и 5. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба
(„Службени гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I
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Приступа се јавној набавци роба – Водоматеријал за
опремање зграде за смјештај ППБ и РВИ.
II

Уторак 03.07.2012.

020-301/11 од 25.10.2011.године, Начелник општине Осмаци,
доноси

Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем „Папраћа_Гранит“ Вилчевићи.

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

III

I

Максимални износ предвиђен за набавку из члана 1. износи
962,39 КМ.

Приступа се јавној набавци радова „Регулација
корита Мраморске ријеке и насипање пута“.

IV

II

Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511122.

Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-105/12
Датум:15.05.2012.год.
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РАДОВА
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова – Одржавање
локалних путева куда саобраћа аутобуски саобраћај на подручју
општине Осмаци (сасијецање ниског и високог растиња са кошењем
траве).
II
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума.
III
Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕДСТАВА за
реализацију предметне јавне набавке је 6.000,00 KM.
IV
Средства из члана 3. ће се обезбиједити у оквиру
Потрошачке јединице-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код 412521.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-158/12
Датум:21.06.2012.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
Ha основу члана 1. став 2., члана 3. став 1. под а) и члана
46. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени
гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06,
70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 11.
став 2. Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба, број:02-

Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 75.000,00 КМ.
IV
Финансирање радова ће се вршити из намјенских
средстава добијених од Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде Републике Српске-Дирекције за
воде и средстава општине Осмаци (камени материјал).
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-160/12
Датум:22.06.2012.год.
Ha основу члана 1. став 2., члана 3. став 1.
под а) и члана 46. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”,
број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 11. став 2.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба, број:02020-301/11 од 25.10.2011.године, Начелник општине Осмаци,
доноси
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА
I
Приступа се јавној набавци радова „Асфалтирање
паркинг простора испред објекта читаонице у Шехеру“.
II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 15.000,00 КМ.
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Уторак 03.07.2012.

Финансирање радова ће се вршити из намјенских средстава
добијених од Министарства финансија Ф БиХ.

I
Приступа се јавној набавци радова – Прикључак на
електро мрежу зграде за стамбено збрињавање ППБ и РВИ.

V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-154/12
Датум:15.06.2012.год.
Ha основу члана 122. Став 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05),
Одлуке
о
пријему
приправника,
број02-014-73/12
од
23.03.2012.године и препоруке Комисије за пријем приправника у
Административну службу општине Осмаци, број:02-123-2-2/12 од
23.04.2012.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА VII СТЕПЕНА СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ
У РАДНИ ОДНОС НА ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ
I
На основу резултата које је кандидат постигао у изборном
процесу, по расписаном Јавном огласу за пријем приправника у
Административну службу општине Осмаци, прима се у радни однос,
сходно приједлогу Комисије за пријем приправника, кандидат
Васиљевић Младен из Осмака по занимању дипломирани
економиста, почев од 24.04.2012.године када се има јавити на посао.

II
Радови из члана 1. ове Одлуке обухватају:
ископ канала за полагање електро кабла
лупање бетона на улазу у објекат
сјечење асфалта у дужини од 6 м1 и
копање и загртање канала у дужини од 12 м1.
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са добављачем СЗР „ИСКОП“ Осмаци.
III
Максимални износ средстава предвиђен за ову
набавку износи 450,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511122.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-101/12
Датум:08.05.2012.год.

II
Са кандидатом из члана 1. ове Одлуке закључиће се Уговор
о раду на одређено вријеме од једне године, у складу са чланом 28.
Закона о раду-пречићен текст („Службени гласник Републике
Српске“, број:55/07) и чланом 124. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,
42/05 и 118/05).
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за општу
управу, просторно уређење и комуналне послове.
IV

Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 2. и 5. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба
(„Службени гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо петровић, дипл.ецц
Број:02-014-90/12
Датум:23.04.2012.године

Приступа се јавној набавци роба – Tример „ФС
350“ за кошење траве и моторна кос за траву „Виллагер 148
цц“ са припадајућим резервним дијеловима.

Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

III

II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са добављачем ЗТР „Орегон“ Зворник.

Максимални износ предвиђен за набавку из члана 1.
износи 1.815,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511324.
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V

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-96/12
Датум:08.05.2012.год.
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

Максимални износ предвиђен за набавку из члана 1.
износи 2.100,00 КМ.
IV

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I
Приступа се јавној набавци услуга – Израда протокола о
исправности електро инсталација на згради за стамбено збрињавање
ППБ и РВИ са издавањем атеста и пријаве за прикључак.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем „ЕЛМАКС-З“ Д.О.О. Зворник.

Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Скупштина општине и Начелник општине.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-9/12
Датум:01.06.2012.год.
Ha основу члана 11. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 5. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ“, број 53/06), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

III

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА
ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ ПОСТУПКА

Максимални износ средстава предвиђен за ову набавку
износи 526,50 КМ.

Члан 1.

IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511122.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова – уређење
изворишта воде „ Каница“ у Борогову, и изворишта „
Маркова Ступа“ у Сајтовићима .
Члан 2.
За предметну јавну набавку радова спровешће се
ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ са Аутопревозником „ Николић
Новак“ Осмаци.
Члан 3.
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 1.000,00 КМ.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-100/12
Датум:08.05.2012.год.
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I
Приступа се јавној набавци роба – Храна за крсну славу
„Св. Духови“.
II

Члан 4.
Средства за реализацију предметне јавне набавке
обезбјеђена су у оквиру потрошачке јединице: Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове,
економски код 412813.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Комисија за
јавне набавке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-125/12
Датум:22.05.2012.године
Љубо Петровић дипл.ецц.

Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем УО-Мотел „Долина мира“ Ораовац.
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Ha основу члана 11. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04,
42/05 и 118/05) и члана 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ“, број 53/06), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
ПУТЕМ ДИРЕКТНОГ ПОСТУПКА
Члан 1.
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба – набавка
грађевинског метеријала за уређење изворишта „ Каница“ у Борогову

Уторак 03.07.2012.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 177,30
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име набавке
средстава за одржавање чистоће и других роба за потребе
општине Осмаци.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:412321.

Члан 2.
III
За предметну јавну набавку радова спровешће се
ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ са „ПАПРАЋА ГРАНИТ “ ДОО Цапарде.
Члан 3.
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
1700,00 КМ
Члан 4.
Средства за реализацију предметне јавне набавке
обезбјеђена су у оквиру потрошачке јединице: Одјељење за општу
управу, просторно уређење и комуналне послове, економски код
511293.
Члан 5.

За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-145/12
Датум:06.06.2012.годинe

За реализацију ове Одлуке задужује се Комисија за јавне
набавке.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-126/12
Датум:22.05.2012.године
Љубо Петровић дипл.ецц.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 513,10
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име набавке роба за
потребе крсне славе општине Осмаци.
II

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

Средства из члана 1. Овог Закључка књижити на
потрошачку
јединицу-Начелник
општине,
економски
код:412943.

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од 2.550,00 КМ
у корист „ОБНОВА ЗК“Цапарде , на име набавке грађевинског
материјала за потребе цркве у Цапардама.

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

II
IV
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња, економски код
415214 - Грант вјерским заједницама.
III
За реализацију овог Закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-128/12
Датум:23.05.2012.године

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-144/12
Датум:06.06.2012.године
Ha основу члана 122. Став 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), Одлуке о пријему приправника,
број02-014-73/12 од 23.03.2012.године и препоруке Комисије
за пријем приправника у Административну службу општине
Осмаци, број:02-123-2-2/12 од 23.04.2012.године, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
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Уторак 03.07.2012.

ОДЛУКУ
O ПРИЈЕМУ ПРИПРАВНИКА VII СТЕПЕНА СТРУЧНЕ
СПРЕМЕ
У РАДНИ ОДНОС НА ПЕРИОД ОД ЈЕДНЕ ГОДИНЕ
I
На основу резултата које је кандидат постигао у изборном
процесу, по расписаном Јавном огласу за пријем приправника у
Административну службу општине Осмаци, прима се у радни однос,
сходно приједлогу Комисије за пријем приправника, кандидат
Васиљевић Младен из Осмака по занимању дипломирани
економиста, почев од 24.04.2012.године када се има јавити на посао.
II
Са кандидатом из члана 1. ове Одлуке закључиће се Уговор
о раду на одређено вријеме од једне године, у складу са чланом 28.
Закона о раду-пречићен текст („Службени гласник Републике
Српске“, број:55/07) и чланом 124. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,
42/05 и 118/05).
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за општу
управу, просторно уређење и комуналне послове.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо петровић, дипл.ецц
Број:02-014-73/12
Датум:23.03.2012.године
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