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Општина Осмаци
број:7/12
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

II

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

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
Буџетску резерву.
III

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

I
IV
Одобрава се исплата средстава у износу од 820,00 КМ у
корист ДВД Осмаци, а на име регистрације теретног моторног возила
ФАП 1921БК, регистарске ознака Ј95-К-590.

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

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

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:02-014-217/12
Датум:27.08.2012.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 измјени и допуни закључка

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:02-014-215/12
Датум:23.08.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

I
У члану 1. Закључка о испшлати средстава у корист
ДВД Осмаци, број:02-014-214 од 22.08.2012.године, мијења се
износ од 300,00 КМ и гласи „400,00 КМ“.

II
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 200,00 КМ у
корист ДВД Осмаци, а на име исплате дневница за учешће у гашењу
пожара у Зелини.

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:02-014-218/12
Датум:22.08.2012.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
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

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 558,50 КМ у
корист Борачке организације општине Осмаци.

Одобрава се исплата средстава у износу од 385,00
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име набавке
средстава за одржавање чистоће.

II

II

Средства из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код:415215, и иста исплатити путем благајне.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:412321.

III

III

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

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

IV

IV

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

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:02-014-220/12
Датум:28.08.2012.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:02-014-270/12
Датум:12.10.2012.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

Одобрава се исплата средстава у износу од 90,20 КМ у
корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име трошкова проистеклих из
рада Комисије за утврђивање штета на пољопривредним усјевима.

Одобрава се исплата средстава у износу од 5.000,00
КМ у корист Одбора за воду Махала, а на име набавке пумпе
за воду.

II

II

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Начелник општине, економски код:412941.
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:02-014-271/12
Датум:12.10.2012.године

Средства из члана 1. овог Закључка исплатити из
средстава прикупљених од стране грађана са конта 227211краткорочно разграничени приходи.
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:02-014-229/12
Датум:06.09.2012.године
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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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I

I

Одобрава се исплата средстава у износу од 181,30 КМ у
корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име набавке средстава за
одржавање чистоће.

Одобрава се исплата средстава у корист Капур
Владе из Борогова у износу од 30,00 КМ, на име уплате казне
за прекршај у саобраћају за вријеме службеног путовања у
Неум.

II
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:412321.

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

III

III

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

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

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:02-014-228/12
Датум:05.09.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

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:02-014-266/12
Датум:09.10.2012.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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 700,00 КМ у
корист Ловачког удружења „Борогово“ Осмаци.

Одобрава се исплата средстава социјално
угроженим породицама на подручју општине Осмаци за
набавку огрева у укупном износу од 2.800,00 КМ.

II

II

Средства из члана 1. овог Закључка исплатити са буџетске
резерве.

Исплату извршити по списку који је саставни дио
овог закључка.

III

III

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

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

IV

IV

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

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

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:02-014-264/12
Датум:08.10.2012.године

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-260/12
Датум:01.10.2012.године
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На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

Уторак 18.10 .2012.год

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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 950,00 КМ у
корист Општинске организације Црвеног крста Осмаци.

I
Одобрава се исплата једнократних
помоћи у укупном износу од 900,00 КМ
деветстотинаконвертибилнихмарака).

II
Средства из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код:415212, и иста исплатити путем благајне.

новчаних
(словима:

Исплату извршити по списку који је саставни дио
овог закључка.

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

Исплату књижити на потрошачку јединицу: Остала
буџетска потрошња, економски код:416219, а за реализацију
се задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

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

III

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

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

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-219/12
Датум:28.08.2012.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

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:02-014-226/12
Датум:04.09.2012.године

ЗАКЉУЧАК
о исплати
СПИСАК
ЗА ИСПЛАТУ ЈЕДНОКРАТНИХ НОВЧАНИХ ПОМОЋИ

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 760,00 КМ у
корист Општинске изборне комисије Осмаци, на име спровођења
изборних активности за Локалне изборе 2012.године.
II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити са Гранта за
Општинску изборну комисију.
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:02-014-263/12
Датум:04.10.2012.године

Смиљанић
Радо
из
Борогова......................................100,00 КМ
2. Милић
Стоја
из
Шековића.........................................150,00 КМ
3. Петровић
Цвијета
из
Осмака.....................................150,00 КМ
4. Томић
Раденко
из
Цапарди........................................150,00 КМ
5. Трипковић
Милена
из
Зелине......................................50,00 КМ
6. Милошевић
Јованка
из
Вилчевића..............................50,00 КМ
7. Дучић
Драгиња
из
Ракина
Брда...................................50,00 КМ
8. Лозановић
Јока
из
Ракина
Брда...................................50,00 КМ
9. Бурек
Ибрахим
из
Лика................................................50,00 КМ
10. Илић
Драгана
из
Осмака...............................................50,00 КМ
11. Васиљевић
Бранка
из
Осмака.......................................50,00 КМ
1.

Укупно: 900,00 КМ
Одобрио:

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

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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I

I

Одобрава се исплата средстава у износу од 251,55 КМ у
корист д.о.о. „Младост-трејд“ Зворник, а на име извршених услуга
поправки копир апарата „Tošiba 120“ и „Canon 2318“, поправке УПСа „Powerware 3105“ и замјене батерије.

Одобрава се исплата средстава у износу од 101,37
КМ у корист д.о.о. „ЗО-ЖИ“ Зворник, а на име испорученог
водоводног материјала за водовод Павловићи и Параклиси.
II

II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:412532.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:511236.
III

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

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

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

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

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:02-014-276/12
Датум:20.09.2012.године

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 износу од 40,00 КМ у
корист д.о.о. „Младост-трејд“ Зворник, а на име извршених услуга
поправкe рачунара.
II

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-275/12
Датум:17.10.2012.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 позајмице
I
Одобрава се исплата позајмице у сврху регулисања
личних примања запослених, и то у корист:
Борачке организације општине Осмаци у
износу од 558,50 КМ и
ОО Црвеног крста Осмаци у износу од 950,00
КМ.
II

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:412532.

Средства из члана 1. овог Закључка ребалансом
буџета општине уврстити у корист наведених организација, а
иста исплатити путем благајне.

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

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“.

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

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:02-014-273/12
Датум:15.10.2012.године

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-272/12
Датум:12.10.2012.године

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Службени гласник општине Осмаци

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

Уторак 18.10 .2012.год

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), и члана 4.
Уговора о вршењу услуга надзора, број:02-014-168/12 од
29.06.2012.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 134,55 КМ у
корист д.о.о. „6 Новембар“ Зворник, а на име испоручених застава за
потребе ОАС-а Осмаци.

Одобрава се исплата средстава у износу од 760,46
КМ у корист Радовић Миње из Зорника, а на име извршених
услуга надзора на извођењу радова санације клизишта у
Пантелићима.
II

II
Плаћање извршити из намјенских средстава добијених од
Министарства управе и локалне самоуправе.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:412938.

III

III

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

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

IV

IV

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

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

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:02-014-252/12
Датум:26.09.2012.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

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-227/12
Датум:05.09.2012.године
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 укупном износу од
3.510,00 КМ за рад Бирачких одбора на провођењу локалних избора
2012.године.

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити по
приложеном списку који је саставни дио овог Закључка, а који ће
сачинити Општинска изборна комисија.

I
Приступа се јавној набавци радова – Асфалтирање
дијела кошаркашког игралишта у Врелу.

III
II
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:02-014-276/12
Датум:17.10.2012.године

Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са добављачем „ЗВОРНИКПУТЕВИ“
а.д. Зворник.
III
Максимална вриједност уговора за радове из члана
1. износи 1.650,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, конто 511196.

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Службени гласник општине Осмаци

Уторак 18.10 .2012.год

V

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

I
Приступа се јавној набавци роба – Грађевински
материјал за ограђивање спомен парка у Осмацима.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

II
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-014-223/12
Датум:03.09.2012.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

Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са добављачем „ПАПРАЋА ГРАНИТ“
д.о.о. Вилчевићи.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 1.976,92 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 412524.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

I
Приступа се јавној набавци роба – Водоматеријал за
изградњу водовода у Павловићима и Параклисима.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем „HIDROCOM“ д.о.о. Зворник.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи 256,90
КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511236.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-240/12
Датум:11.09.2012.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:02-020-301/11 од
25.10.2011.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

I
Приступа се јавној набавци роба „Угаљ за потребе
Општинске административне службе у сезони гријања
2012/13“.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

II
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-014-254/12
Датум:27.09.2012.год.

Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

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

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 5.000,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се извршити са буџетске
ставке 412214 - „Расходи по оаснову утрошка угља“.
V

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Службени гласник општине Осмаци

За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.

Уторак 18.10 .2012.год

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

I
Приступа се јавној набавци радова – Насипање
некатегорисаних путева Врело и Гордељевићи.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

II

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-249/12
Датум:24.09.2012.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 – крчење високог и
ниског растиња у спомен парку у Осмацима.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем ЈКП „РАД-СПРЕЧА“ Осмаци.
III
Максимална вриједност уговора за радове из члана 1.
износи 1.000,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 412811.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са добављачем „ЗВОРНИКПУТЕВИ“
а.д. Зворник.
III
Максимална вриједност уговора за радове из члана
1. износи 1.502,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове и то:
Пут за прилаз гробљу у Врело у износу од
751,00 КМ са конта 412521
Пут од куће Милана Гурдељевића до куће
Бошка Ђуричића у износу од 751,00 КМ са
конта 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:02-014-224/12
Датум:03.09.2012.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
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

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-230/12
Датум:06.09.2012.год.

I

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

Приступа се јавној набавци радова – Насипање
некатегорисаних путева Врело и Гордељевићи.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са добављачем „ЗВОРНИКПУТЕВИ“
а.д. Зворник.

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Максимална вриједност уговора за радове из члана 1.
износи 2.891,35 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове и то:
Пут за прилаз гробљу у Врело у износу од 1.445,67
КМ са конта 511131
Пут од куће Милана Гурдељевића до куће Бошка
Ђуричића у износу од 1.445,67 КМ са конта 511131.

Уторак 18.10 .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

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

I
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Приступа се јавној набавци радова – Насипање
некатегорисаног пута у Зелини.

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-014-225/12
Датум:03.09.2012.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

II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са добављачем „АУТОПРЕВОЗНИК“
Николић Новак Осмаци.
III
Максимална вриједност уговора за радове из члана
1. износи 3.900,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511131.
V

I
Приступа се јавној набавци
некатегорисаног пута за Старо Врело

радова

–

Насипање

II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем „АУТОПРЕВОЗНИК“ Николић Новак
Осмаци.
III
Максимална вриједност уговора за радове из члана 1.
износи 1.500,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511131.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-233/12
Датум:06.09.2012.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
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

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА

I
Љубо Петровић, дипл.ецц

Приступа се јавној набавци радова – Трасирање и
насипање пољског пута за Лучицу у Борогову.

Број:02-014-234/12
Датум:06.09.2012.год.

II

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем „АУТОПРЕВОЗНИК“ Николић Новак
Осмаци.
III
Максимална вриједност уговора за радове из члана 1.
износи 1.050,00 КМ.
IV
Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 415249.
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:02-014-231/12
Датум:06.09.2012.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 – Трасирање пута
Вукићи-водоводни базен у Борогову.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са добављачем „АУТОПРЕВОЗНИК“ Николић Новак
Осмаци.
III
Максимална вриједност уговора за радове из члана 1.
износи 1.900,00 КМ.
IV

Уторак 18.10 .2012.год

На основу члана 43. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 54. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05),
Начелник општине Осмаци,
доноси
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИРАЊУ ЂАЧКИХ КАРТИ
ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију и
висина субвенције ђачких карти за ученике средњих и
основне школе са подручја општине Осмаци за септембар и
октобар 2012.године.
Члан 2.
Право на субвенцију имају сви ученици са подручја
општине Осмаци који похађају основну и средњу школу.
Члан 3.
За ученике средњих школа утврђује се субвенција у
висини 20% од цијене карте умањене за попуст превозника.
За ученике који потичу из породица погинулих
бораца, ратних војних инвалида од I-IV категорије и породица
које остварују социјално примање утврђује се субвенција у
висини 50% од цијене карте умањене за попуст превозника.
За ученике основне школе утврђује се субвенција у
висини 50% од цијене карте умањене за субвенцију од
Министарства образовања.
Члан 4.
Саставни дио ове одлуке сачињава списак ученика
који се превознику доставља у периоду од 25-30 датума у
мјесецу за наредни мјесец.
Ова Одлука
01.09.2012.године.

Члан 5.
ће се примјељивати

почев

од

Члан 6.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-247/12
Датум:18.09.2012.године.
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(“Службени гласник општине Осмаци”, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

Финансирање набавке ће се вршити са потрошачке
јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење и
комуналне послове, економски код: 511131.
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

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:02-014-232/12
Датум:06.09.2012.год.

I
Вукићевић Миладин из Борогова, општина
Зворник, именује се за Надзорни орган на извођењу радова
„Уређење изворишта Каница у Борогову“ и „Откопавање и
загртање водоводног цријева у Сајтовићима“.
II

sekretarsoosmaci@gmail.com
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Задатак Надзорног органа је да контролише квалитет
радова од стране извођача Аутопревозник Николић Новак из Осмака.
По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.
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:02-014-216/12
Датум:15.08.2012.годинеж

Љубо Петровић, дипл.ецц

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
Ерић Станоје из Пантелића, општина Зворник, именује се
за Надзорни орган на извођењу радова „Ископ и загртање канала за
водовод Шехер“ у општини Осмаци.
II
Задатак Надзорног органа је да контролише квалитет
радова од стране извођача ОР „ИСКОП“ Калесија, а у складу са
предмјером и предрачуном и прихваћеном понудом за извођење
радова.
По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.
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:02-014-242/12
Датум:11.09.2012.године

Љубо Петровић, дипл.ецц

sekretarsoosmaci@gmail.com
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