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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
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
30.08.2013.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О СУБВЕНЦИРАЊУ ЂАЧКИХ КАРТИ
ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се право на субвенцију и висина
субвенције ђачких карти за ученике средњих школа и основне школе
са подручја општине Осмаци за школску 2013/2014.годину.
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.
Члан 5.
Ова
Одлука
ће
се
примјељивати
почев
од
02.09.2013.године.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК СО-е
Број:01-022-60/13
Датум:02.09.2013.године.
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 41.став 1.Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“
број 121/12) чан 30.алинеје 3 Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“,број:101/04,42/05 и
118/05) и на основу Одлуке о извршењу буџета општине
Осмаци и члана 14.Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци“, број 7/05), Скупштина општине на
сједници одржаној дана 30.08.2013.године доноијела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ
2013.ГОДИНЕ
Позицију на редном броју 13.Буџета општине Осмаци ,конто
4112- Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених, потрошачка јединица 00450140Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности
повећати за 18.100,00 КМ и то:
-са позиције редног броја 160.Буџета општине Осмаци,конто
5111- Издаци за изградњу и прибављање саобрацајних
објеката,потрошачка јединица 00450130-Одјељење за општу
управу и просторно уређење и комуналне послове, смањити у
износу од 7.000,00 КМ.
-са позиције редног броја 159.Буџета општине Осмаци,конто
5112- Издаци за инвестиционо одрзавање и реконструкцију
путева ,потрошачка јединица 00450130-Одјељење за општу
управу и просторно уређење и комуналне послове, смањити у
износу од 5.000,00 КМ.
-са позиције редног броја 183.Буџета општине Осмаци,конто
5137Издаци
за
нематеријалну
непроизведену
имовину(пројекти) ,потрошачка јединица 00450130-Одјељење
за општу управу и просторно уређење и комуналне послове,
смањити у износу од 6.100,00 КМ.
Позицију на редном броју 90.Буџета општине Осмаци, конто
4129-Остали непоменити расходи, потрошачка јединица
00450110-Скупстинска служба, повећати за 9.000,00КМ и
то:
-са позиције редног број 40.Буџета општине Осмаци, конто
4123-Расходи за режијски материјал,потрошачка јединица
00450130-Одјељење за општу управу.просторно уређење и
комуналне послове, смањити у износу од 2.000,00 КМ.
Позицију на редном број 84.Буџета општине Осмаци,конто
4128- Расходи за услуге одржавање јавних површина и
заштите животне средине 00450130 Остала буџетска
потрошња, смањити у износу од 7.000,00 КМ .
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Позицију на редном броју 176.Буџета општине Осмаци, конто 5113Издаци за набавку опреме књига, потрошачка јединица 00450130Одељење за општу управу,просторно уређење и комуналне послове,
повећати за 5.200,00КМ и то:
-са позиције редног број 183.Буџета општине Осмаци,конто 5137Издаци за нематеријалну непроизведену имовину 00450130Одјељење за општу управу,просторно уређење и комуналне послове,
смањити у износу од 3.900,00 КМ.
-са позиције редног број 191.Буџета општине Осмаци,конто 5117Издаци за нематеријалну произведену имовину 00450130-Одјељење
за општу управу,просторно уређење и комуналне послове, смањити
у износу од 1.300,00 КМ.
Република Српска
Општина Осмаци
Скупштина Општине Осмаци
Предсједник СО-е
Број:01-022-50/13
Датум:02.09.2013.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
републике српске (Сл. гласник Републике Српске број'', 101/04, 42/05
и 118/05), члана 31. Статута општине Осмаци (Сл. гласник општине
Осмаци'', 7/05) и члана 103. Пословника о раду Скупштина општине
(СЛ. гласник општине Осмаци'', број 7/05), Скупштина општине
Осмаци на сједници одржаној дана 30.08.2013. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о реализацији буџета општине
Осмаци за период 01.01-30.06.2013. године.
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о реализацији буџета за
период 01.01-30.06. 2013 године.
Члан 2.
Прилог овој одлуци је текстуално образложење
реализације буџета приказано на 7 (седам) страна и табеларни приказ
реализације буџета приказан на 18 (страна) страна.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
Сл. гласнику општине Осмаци.
Ре п у б л и к а С р п с к а
Општина Осмаци
Супштина Општине Осмаци
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-51/13
__________________
Датум: 02.09.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске'' број 101/04),
члана 44. став 1. Статута општине Осмаци „Службени гласник
општина Осмаци“, број 7/05), члана 148. Пословника скупштине
општине Осмаци (Службени гласник општине Осмаци'', број 7/05), на
8 редовној сједници одржаној дана 30.08.2013 године, скупштина
општине д о н оси
ОДЛУКУ
О именовању Начелника одјељења за општу управу,просторно
уређење и комуналне послове
Члан 1.
Овом
одлуком
именује
се
Владо
Капур
из
Борогова,општина Осмаци, за Начелника одјељења за општу управу,
просторно уређење и комуналне послове општине Осмаци.
Члан 2.
Начелник одјељења руководи одјељењем и одговоран је за
његов рад, обавља послове предвиђене Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у општинској
административној служби Осмаци и друге послове које му повјери
Начелник.
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Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи одлука в.д. Начелника одјељења за општу управу,
просторно уређење и комуналне послове бр.01-022-29/12. од
03.12.2012. године „Службени гласник општине Осмаци“,
бр:8/12)
Члан 4
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл. гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-52/13
Датум:02.09.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 35. став 1. Закона о локалној
самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске'' број
101/04), члана 44. став 1. Статута општине Осмаци
„Службени гласник општина Осмаци“, број 7/05), члана 148.
Пословника скупштине општине Осмаци (Службени гласник
општине Осмаци'', број 7/05), на 8 редовној сједници одржаној
дана 30.08.2013 године, скупштина општине д о н о с и;
ОДЛУКУ
О именовању вршиоца дужности Начелника одјељења за
привреду финансије и друштвене дјелатности
Члан 1.
Овом одлуком именује се Ерић Ненад из
Осмака,општина Осмаци за в.д. Начелника одјељења за
привреду финансије и друштвене дјелатности општине
Осмаци.
Члан 2.
Начелник одјељења руководи одјељењем и
одговоран је за његов рад, обавља послове предвиђене
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији
радних мјеста у општинској административној служби
Осмаци и друге послове којему повјери Начелник.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да
важи одлука в.д. Начелника одјељења за привреду финансије
и друштвене дјелатности бр. 01-022-30/12 од 03.12.2012
године ( „Службени гласник општине Осмаци“, бр:8/12)
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Сл. гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-56/13
Датум:02.09.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. став 1. тачке 11. Закона о Локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04), члана 31. тачка 11. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“ број:7/05), Скупштина
општине Осмаци, на 8 редовној сједници одржаној дана
30.08.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
О уступању трафо станице „Студенац“ 10/04 КВ на
Вилчевићима
Члана 1.
Уступа се трафо станица „Студенац“ 10/04 КВ у
Вилчевићима у трајно власништво у корист ЗЕДП ЕлектроБијељине а.д. Бијељина РЈ „Електродистрибуција Зворник“.
Члан 2.
Трафо станица „Студенац“ 10/04 КВ која је предмет
уступања налази се у насељу Вилчевићи на парцели КП. Бр
1887/2 уписана у ПЛ. Бр 45/2 КО Матковац по новом
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премјеру, а по старом премјеру означена као КЧ. бр. 600/2 ЗК. Ул.
296 КО Папраћа.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине
путем Одјељења за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.

РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-53/13
___________________
Датум:02.09.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 8. став 3. Закона о порезу на непокретности
(„Службени гласник Републике Српске“, број:110/08), члана 30. став
1. тачкe 9. Закона о Локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број:101/04), члана 53. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“ број:7/05), Скупштина
општине Осмаци, на 8 редовној сједници одржаној дана 30.08.2013.
године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
О утврђивању пореске стопе пореза на непокретности
Члана 1.
Овом одлуком утврђују се предмет опорезивања пореска
стопа умањење и ослобађање пореске основице, те начин плаћања
пореза.
Члан 2.
Предмет опорезивања порезом на непокретности су
непокретности на подручју општине Осмаци, које нису изузете од
опорезивања Законом о порезу на непокретности.
Грађевински објекти и земљиште који чине једну цјелину,
а нису власништво истог лица могу се појединачно опорезивати.
Стамбене и пословне јединице које су у саставу зграда
опорезују се појединачно.
Члан 3.
Обавеза плаћања пореза на непокретности настаје даном
када порески обвезник стекне или почне да користи непокретност.
У случају сувласништва и заједничког власништва на
непокретности, сваки сувласник и сваки заједничар је порески
обвезник.
Уколико се власник непокретности не може одредити или
пронаћи, порески обвезник је лице које по било ком основу користи
непокретност, стим што то не може бити основ за стицање било ког
права на ту непокретност.
Члан 4.
Пореска стопа пореза на непокретности за подручје
општине Осмаци износи 0.15% од процјењене вриједности.
У случају обављања дефицитарне производно-занатске
привредне дјелатности, обвезник може бити ослобођен обавезе, о
чему посебну одлуку доноси скупштина општине.
Пореска стопа пореза на непокретности не може се
мијењати у току једне пореске године.
У случају доношења прописа којим се уводи или мијења
пореска стопа пореза на непокретности, општина је обавезна писмено
обавјестити у року од 10 дана Пореску управу од дана његовог
ступања на снагу.
Члан 5.
Од плаћања пореза на непокретности ослобођене су
следеће непокретности:
1. непокретности у власништву јединице локалне самоуправе
- општине, мјесних заједница које користе њихове
институције, организације и сервиси за вршење властите
дјелатности.
2. непокретности вјерских заједница које се користе
искључиво у вјерске сврхе,
3. културно историјски споменици,

непокретности које се користе за образовање,
културне,
научне,
друштвене,
здравствене,
хуманитарне и спортске сврхе,
5. путеви, жељезничке пруге, објекти за заштиту од
поплава, објекти за заштиту пољопривредног и
шумског земљишта и други еколошки објекти,
6. склоништа која служе за заштиту људи и роба од
ратних дејстава осим ако се користе у привредне
сврхе.
7. објекти или дијелови објеката које служе за
извођење јавних радова у складу са законом.
8. непокретности које се налазе у минским пољима и
којима приступ и нормална употреба нису
дозвољени и
9. обрађено
пољоприврдно
земљиште
и
непокретности
које
служе
за
властиту
пољопривредну производњу.
Непокретности из става 1. овог члана нису
ослобођене од пореза на непокретности уколико се користе за
стицање економске користи, осим непокретности из тачке 9.
става 1. овог члана.
Члан 6.
Порески обвезник према Закону о порезу на
непокретности има право на умањење пореске основице за
вриједност 50 м2 и по 10 м2 за сваког члана његовог
домаћинства од процјењене вриједности у којој станује. Ако
више обвезника станује у једној стамбеној јединици, тада
само један од обвезника може користити умањење
вриједности од 50 м2, а за остале обвезнике и чланове њихова
домаћинства умањује се основица за вриједност од по 10 м2.
Умањење из става 1. овог члана односи се само на
једну непокретност у којој порески обвезник или чланови
његовог домаћинства станују, односно која је њихово
пребивалиште.
Једно лице може бити нослиац права на умањење
пореске основице из става 1. само на једној непокретности.
4.

Члан 7.
Порез на непокретности плаћа се у два дијела: први
најкасније до 30.јуна и други, најкасније до 31.децембра у
пореској години стим да уплата првог дијела не може бити
мања од 50% укупне обавезе према пореском рачуну.
Порески обвезник који у току пореске године
изврши пренос власништва над непокретностима на другог
пореског обвезника, обавезан је да измири доспјели дио
пореске обавезе према пореском рачуну.
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци“, а
примјењиват ће се од 01.јануара 2014 године.

РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-54/13
Датум:02.09.2013.године
Мехмедалија Имшировић
Ha основу члана 29. Став 2. Закона о рударству
(„Службени гласник Републике Српске“, број:59/12), 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 30.08.2013.године, д о н о с и
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.
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Члан 2.

Члан 7.

Камен из члана 1. oве Одлуке ће се употријебити за
насипање пута у насељу Махала.

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.

Члан 3.

РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-57/13
Датум:02.09.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30 став 1.алинеја 25. Закона о локалној
самоуправи(,,Службени гласник РС'', број:101/04, 42/05 и
118/05), члана 31. статута општине Осмаци (Службени
гласник опшптине Осмаци'', број:7/05) и Уговора о оснивању
Јавног предузећа „Регионална депонија“ Зворник од
10.12.2009. године, Скупштина општине Осмаци на 8
редовној сједници одржаној дана30.08.2013.године донијела
је:

Задужује се Начелник општине да:
одреди лице које ће вршити
екплоатацијом.

надзор

над

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
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-55/13
Датум:02.09.2013.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту („Службени
гласник Републике Српске“, број:112/06), члана 30. став 1. тачке 11.
Закона о Локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број:101/04), члана 31. тачка 11. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“ број:7/05), Скупштина
општине Осмаци, на сједници одржаној дана 30.08.2013. године, д о н
оси:
ОДЛУКУ
о парцелацији и продају земљишта на локацији Доње Цапарде

ОДЛУКУ
о давању сагласности на Одлуку о промјени облика
организовања Јавног предузећа „Регионална депонија“
Зворник у друштво са ограниченом одговорношћу
Члан 1.
Овом одлуком даје се сагласност на Одлуку
Скупштине Јавног предузећа „Регионална депонија“ о
промјени облика организовања Јавног предузећа „Регионална
депонија“ Зворник у друштво са ограниченом одговорношћу
број:С-VI-9/12 од 28.06.2012. године.

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се земљиште које је предмет
продаје, начин продаје, као и друга питања која произилазе из саме
продаје земљишта.

Члан 2.
Даје се овлашћење Начелнику ппштине Осмаци за
потписивање Уговора који ће се доставити Окружном
привредном суду у Бијељини ради уписа у регистар.

Члан 2.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Осмаци.

1.

2.

Продају се парцеле:
КП. бр.1652/1 зв. „Крчевина“ пашњак 5 кл. у површини од 2330
м2, уписана у пл. бр. 90/48 КО Цапарде, по новом премјеру, а
по старом означена као КЧ. бр.335/3 и 335/12 ЗК. ул. бр.1. КО
Кусоње,
КП.бр. 1653/1 зв. „Шарци“ шума 6 кл. у површини од 17202 м2,
уписана у пл. бр. 90/48 КОмЦапарде, по новом премјеру, а по
старом означена као КЧ. бр.335/4, 335/5 и 335/12 ЗК. ул. бр.1.
КО Кусоње.
Члан 3.

Продаја ће се извршити јавном лицитацијом а право
учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица под условима
који буду прописани у одлуци о лицитацији.
Члан 4.
Трошкови услуга Републичке геодетске управе и геометара
око формирања парцеле и прикупљању података за провођење
лицитације и сачињавање рјешења о додјели земљишта падају на
терет купца односно додају се на укупну цијену постигнуту на
лицитацији.
Члан 5.
Почетна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђује
се у износу 3,00 КМ за 1 М2.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине
путем Одјељења за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове и комисија за провођење лицитације.
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РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-58/13
Датум:02.09.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“, број:112/06), члана
30. став 1. тачке 11. Закона о Локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04), члана
31. тачка 11. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“ број:7/05), Скупштина општине Осмаци, на
сједници одржаној дана 30.08.2013. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о намјенској продају земљишта у Шарцима
Члана 1.
Овом одлуком утврђују се земљиште које је
предмет намјенске продаје, начин продаје, као и друга питања
која произилазе из саме продаје земљишта.
Члан 2.
Расположиво земљиште које је у власништву СО-е а
налази се у насељеном мјесту Шарци на простору између
магистралног пута М-4 Тузла–Зворник са једне стране и
жељезничке пруге Тузла-Зворник са друге стране може бити
предмет намјенске продаје.
Члан 3.
Намјенска продаја земљишта ће се вршити јавном
лицитацијом а право учешћа на лицитацији имају сва правна
и физичка лица под условима који буду прописани у одлуци о
лицитацији.
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Члан 4.
III
Трошкови услуга Републичке геодетске управе и геометара
око формирања парцеле и прикупљању података за провођење
лицитације и сачињавање рјешења о додјели земљишта падају на
терет купца односно додају се на укупну цијену постигнуту на
лицитацији.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине
путем Одјељења за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове и комисија за провођење лицитације.
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-59/13
___________________
Датум:02.09.2013. године
Мехмедалија Имшировић
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:7/05), Одлуке о реализацији Пројекта за
одмор и рекреацију дјеце из ратом унесрећених породица, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВОЂЕ ПУТА
I
Станишић (Бошко) Предраг из Чанакчија, општина
Осмаци, број личне карте: 05ГКЕ3594 именује се за вођу пута у
реализацији Пројекта за одмор и рекреацију дјеце у Спортско
рекреативни центар Адица у Ади у трајању од 16.08.201323.08.2013.године.
II
Задатак вође пута је ред и дисциплина и безбједност дјеце.
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
НАЧЕЛНИКОПШТИНЕОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-191/13
Љубо Петровић, дипл.ецц
Датум: 12.08.2013.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
јавне набавке, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ПОНИШТАВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

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
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-189/13
Датум: 12.08.2013.године. 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, („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
„РУШЕЊЕ ДВОРИШНЕ ОГРАДЕ“
I
Приступа се јавној набавци радоваа – Рушење
дворишне ограде у Осмацима.
II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
Трошкови извршења посла падају на терет
извршеника рјешења који је био обавезан порушити ограду.
IV
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-166/13
Датум: 09.07.2013.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, („Службени гласник
општине Осмаци“, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

I
Поништава се поступак јавне набавке радова за изградњу
III-фазе вишенамјенског пословног објекта у Осмацима, расписан
дана 29.07.2013.године.

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
РАДОВА
„ИЗГРАДЊА III-ФАЗЕ ВИШЕНАМЈЕНСКОГ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ОСМАЦИМА“

II
I
Задужује се Комисија за јавне набавке да проведе нови
поступак јавне набавке у складу са Законом о јавним набавкама.

Приступа се јавној набавци радова – Изградња IIIфазе вишенамјенског пословног објекта ограде у Осмацима.
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II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
65.000,00 КМ укључујући ПДВ.
IV
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-190/13
Датум: 12.08.2013.год.
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 43. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04 и 42/05), члана
46. тачка 8. и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05) и члана 19. Одлуке о Општинској
административној служби Осмаци (Службени гласник општине
Осмаци“, број:5/11), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОСМАЦИ
Члан 1.
У члану 56. Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Општинској административној
служби Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:5/11,
3/13 и 5/13) у тачки 4.8. додају се нове подтачке и гласе:
„ - стара се о утрошку горива и мазива,
контролише исправност апарата за гашење пожара и
стара се о пуњењу истих“.
Члан 2.
У члану 56. у тачки 4.6. брише се подтачка „контролише
исправност апарата за гашење пожара и брине се о пуњењу истих“.
Члан 3.
Овај правилник 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-186/13
Датум: 02.08.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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 430,00 КМ у
корист ЈП „Ветеринарска амбуланта“ Осмаци за субвенцију
трошкова осјемењивања приплодних грла на подручју општине
Осмаци.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто: 415224
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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
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-169/13
Датум: 15.07.2013.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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи
Јеличић Илији из Цапарди, општина Осмаци, у износу од
139,00 КМ на име помоћи за набавку лијекова.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.
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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-198/13
Датум: 29.08.2013.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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 2.500,00
КМ у корист ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци.
II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити
путем благајне и иста књижити на конто:415222 - Грант
јавним нефинансијским субјектима.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-197/13
Датум: 26.08.2013.године Љубо Петровић,дипл.ецц

Број 6
___
Службени гласник општине Осмаци
____
уторак 03.09.2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________

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 15,33 КМ у
корист д.о.о. „Монти“ Зворник, а на име испорученог
електроматеријала за водовод у Борогову.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:412511.
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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-192/13
Датум: 20.08.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
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 199,93 КМ у
корист ЈП Службени гласник Републике Српске, а на име набавке
образаца извода из матичних књига.

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
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-188/13
Датум: 12.08.2013.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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
1.127,00 КМ у корист Драшкић Александра, љекара опште
праксе у Амбуланти Осмаци и Цапарде, а на име издатих
љекарских извјештаја о узроку смрти и извршених увиђаја
при смрти лица која су умрла ван здравствене установе.
Саставни дио овог закључка је списак умрлих лица.
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

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Одјељења за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код:412311, 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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-193/13
Датум: 20.08.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати

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 НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-187/13
Датум: 05.08.2013.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
ЗАКЉУЧАК
о исплати

I

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 40,00
КМ у корист д.о.о. „ЕТНО СЕЛО СТАНИШИЋИ“ Бијељина
на име извршених радова лијепљења шофершајбне на
службеном возилу марке „Шкода октавиа“, регистарски број:
783-Е-939.

Одобрава се исплата средстава у износу од 1.800,00КМ у
корист „Холдинг Дринатранс“ АД Зворник, а на име превоза дјеце са
подручја општине Осмаци на камповање у Спортско рекреативни
центар Адица у Ади.

II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:412531.

II

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

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на буџетска
резерва.
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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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-184/12
Датум: 02.08.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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 300,00 КМ у
корист Српске демократске странке 1990.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто:415211.
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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-183/13
Датум: 02.08.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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 93,60 КМ у
корист д.о.о. „Младост-трејд“ Зворник, а на име извршених услуга
сервисирања рачунара.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:412532.
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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-181/12
Датум: 01.08.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
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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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 10,00
КМ у корист Нова банка а.д. Бања Лука-Филијала Зворник, а
на име издавања потврде о ликвидности.
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“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-182/13
Датум: 01.08.2013.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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 575,00
КМ у корист ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци, а на име уплате
ПДВ-а.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто:415222 - Грант јавним нефинансијским субјектима.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-180/13
Датум: 26.07.2013.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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава и то:
Борачкој организацији општине Осмаци у
износу од 900,00 КМ и
ОО Црвеног крста Осмаци у износу од
1.700,00 КМ.
II
Исплату средстава из члана 1. тачка 1. књижити на
конто 415215, а из тачке 2. на конто 415212 и дозначити на
жиро-рачуне истих.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Број 6
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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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-176/13
Датум: 16.07.2013.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

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 80,00 КМ у
корист ОО ЦК Милићи, а на име трошкова превоза за једног
учесника из Осмака при одласку у Требиње поводом организовања
„Љетња школа Црвеног крста“.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто
415213 и дозначити на жиро-рачун број:555-006-0000528-180.
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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-168/13
Датум: 11.07.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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 једнократне новчане помоћи у износу
од 200,00 КМ у корист Павловић Загорке из Вилчевића, општина
Осмаци, за набавку слушног апарата дијету Павловић Жељани.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто
416129.
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“.

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
У члану 1. Закључка о исплати средстава у корист
Опћинског суда у Калесији, број:02-014-152/13 од
26.06.2013.године, мијења се износ „3.000,00 КМ“ са износом
„7.500,00 КМ“.
II
Иза члана 1. додаје се нови члан 1.а) и гласи:
„Исплату средстава из члана 1. oвог закључка
књижити на буџетску резерву.“

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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-165/13
Датум: 09.07.2013.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
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
153,00 КМ у корист Драшкић Александра, љекара опште
праксе у Амбуланти Осмаци и Цапарде, а на име издатих
љекарских извјештаја о узроку смрти.
Саставни дио овог закључка је списак умрлих лица.
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 НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-171/13
Датум: 15.07.2013.године Љубо Петровић, дипл.ецц

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-167/13
Датум: 10.07.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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Број 6
___
Службени гласник општине Осмаци
____
уторак 03.09.2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
САДРЖАЈ:
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Одлука о усвајању извјештаја буџета ...........................................2.
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