Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:8/11
75406 Осмаци

22. Децембар 2011 године
Осмаци

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 31.става 2. Закона о буџетском систему
(“Службени гласник Републике Српске“,број:54/08,126/08 и 92/09,
члан 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), Скупштина општине Осмаци на сједници одржаној
дана17.12.2011.године доњела је
ОДЛУКУ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА
2012.ГОДИНУ

Жиро-рачун
5510280000722908
Телефон:
056/337-314
факс:
056/337-259
sekretarsoosmaci@gmail.com
Остварена финансијска средств-примици за нефинансијску
имовину реалозовани јавном продајом неизграђеног
грађевинског земљишта у државној својини у складу са
Одлуком о начину и условима јавне продаје неизграђеног
грађевинског земљишта користиће се за нефинансијску
имовину.
Члан 4.
Буџетски издаци су буџетски расходи и остали одливи из
буџета.
Буџетске расходе чине текући издаци:за бруто плате и
накнаде,робе и услуге,помоћи физичким и правним
лицима,трансфери,грантови и издаци за нефинансијску
имовину.
Члан 5.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин извршења буџета општине
Осмаци за 2012.годину (у даљем тексту:Буџета).
Све Одлуке које се односе на буџет морају бити у складу са овом
Одлуком.
Ова Одлука се односи на буџетске кориснике и примаоце грантова
који се у цијелости или дјелимично финансирају из буџета.
Члан 2.
Средства буџета из члана 1.ове Одлуке распоређују се у укупном
износу од 1.170.000,00 КМ од чега 1.058.887,00 КМ за текуће
расходе осим расхода обрачунског карактера, 98.580,00 КМ за
нефинансијску имовину,12.533,00 КМ за буџетску резерву..
Укупни буџетски издаци морају бити уравнотежени са укупним
буџетским средствима.
Члан 3.
Приходи буџета утврђени су према члану 8. и 10.Закона о
буџетском систему Републике Српске.
Буџет се састоји од биланса буџетских средстава,те буџетских
издатака.
Буџетски корисници могу сходно одредбама члана 10.закона о
буџетском систему Републике Српске користиити властите приходе у
100% износу.

Наредбодавац и одговорна особа за извршење Буџета у
цјелини
је
Начелник
општине,Одјељење
за
привреду,финансије и друштвене дјелатности управља и
контролише приливе и одливе новчаних средстава према
усвојеном буџету.Овлашћене особе( начелници одјељења,
носиоци активност-програма ) помоћни су извршиоци и
одговорни су за намјенску употребу средстава буџета.
Коришћење средстава за текуће помоћи и нефинансијска
улагања може се вршити по добијању сагласности Начелника
општине на план утрошка тих средстава, а прије спровођења
процедура прописаних Законом о набавкама.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су средства
утврђена у Буџету користити руководећи се начелима
рационалности и штедње.
Члан 7.
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности
сачињава квартални финансијски план потрошње у складу са
процјеном остварења прилива буџетских средстава.
Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности
извјештава потрошачке јединице о висини буџетских
средстава која ће им ставити на располагање кварталним
финансијским планом најкасније 10 дана прије почетка
квартала.
Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем
средстава, буџетским корисницима из става 2.овога члана
дужни су писаним захтјевом тражити измјену достављеног
кварталног финансијског плана и то најкасније 3 дана прије
почетка квартала.
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Укупан износ свих кварталних финансијских планова потрошње
сваког буџетског корисника мора бити једнак износу усвојеног
годишњег буџета за сваког буџетског корисника.
Члан 8.
За буџетске кориснике који су у локалном трезору плаћање се
врши на основу образаца прописаних за трезорско пословање,а које
доставља буџетских корисник.Подаци унесени у образце за трезорско
пословање буџетских корисника морају бити сачињени на основу
вјеродостојних књиговодствених исправа.
Исправама се сматрају:
-обрачунске листе плата и накнада,
-предрачуни и уговори,
-рачун за набавку средстава,материјала,роба и услуга,
-одлуке и рјешења надлежних органа из који проистичу финансијске
обавезе и
-остале финансијске исправе.

5.средства за обавезе према добављачима, за робу,материјал и
услуге
6.средства за обавезе према добављачима за инвестиције и
инвестициона одржавања
7. средства за остале обавезе
Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности
дужно је утврдити термински мјесечни план извршења
обавеза из става 2.овог члана.
Члан 15.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку набавке
роба,материјала и вршења услуга придржавају одредаба
Закона о јавним набавкама као и процедура о обавезној
примјени модула набавки прописаног Правилником о
процедури вођења помоћних књига („Службени гласник
Републике Српске“ број:59/05).
Члан 16.

Члан 9.
За тачност књиговодствених исправа,интерне контролне
поступке којима подлијежу те исправе и за вјеродостојан унос
исправе у главну и помоћну књигу општине одговора буџетски
корисник.

Контрола намјенског трошења буџетских средстава,као и
поступања корисника буџетских средстава према одредбама
ове Одлуке врши се према одредбама Закона о буџетском
систему Републике Српске, Одлуке о формирању интерне
контроле,

Члан 10.
Изузетно,Начелник општине може на приједлог Одјељења за
привреду,финансије и друштвене дјелатности средства распоређена
Буџетом прераспоређивати у оквиру буџетских корисника и између
буџетских корисника и то до 5% укупно усвојених средстава
буџетских корисника којимс се средства умањују.
Начелник општине је обавезан је да тромјесечно извјештава
Скупштину општине о извршеној прерасподјели средстава .
Члан 11.
Прерсаподјела средстава у оквиру буџетских корисника између
текући и нефинансијски издатака се врши на основу Закључка
Начлелника општине.
Не може се вршити прерасподјела средстава са материјалних
трошкова на трошкове личних примања.
Чланом 12.
Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са
чланом 42.Закона о буџетском систему Републике Српске.
Начелник општине одлучује о кориштењу средстава буџетске
резерве за подмирење хитних и непредвиђених расхода,који се појаве
током буџетске године, а средства одобрена у складу са Одлуком о
начину кориштења средстава буџетске резерве.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Исплата плата и осталих личних примања буџетских корисника
врши се преносом средстава са рачуна Јединственог рачуна трезора
општине на текуће рачуне запослених у одговарајућим банкама.
Буџетски корисници су обавезни да правилно обрачунају плате и
друга нето лична примања за све запослене,обрачунавају порезе и
доприносе за запослене и друга лица.
Члан 14.
Обавезе по основу осталих издатака Буџета измириваће се по
следећим приоритетима:
1.средства за порезе и доприносе на нето плате и остала лична
примања,
2.средства за нето плате,
3.средства за остала лична примања,
4.поврат јавних прихода по основу акта надлежних органа,

2

Члан 17.
Сви буџетски корисници дужни су да у року од 15 дана од
дана настанка промјене у својој организацији и статусу
обавјести Одјељење за привреду,финансије и друштвене
дјелатности.
Члан 18.
Правилнике,упуства и инструкције о спровпђењу ове
Одлуке прописује Начелник општине.
Члан 19.
У мјери у којој су дефиниције или одрдбе ове Одлуке у
сукобу са другим Одлукама општине,одредбе из ове Одлуке
имаће приритете над одредбама других Одлука у стварима
које се тичу извршавања Буџета по свим ставкама.
Уколико су другим Одлукама прописани новчани издаци из
Буџета који се разликују од планирани износа по овој Одлуци
или Одлуци о буџету за 2012.години
-6обавезно се примјењују одредбе и планирани износи
предвиђени овом Одлуком о Одлуком о буџету за
2012.године.
Члан 20.
Начелник општине извјештава Скупштину општине о
извршењу буџета полугодишње и годишње, а за три и девет
мјесеци даје информацију о извршењу Буџета.
Члан 21.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ова Одлука ступа на снагу наредног 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:01-022-64/11
Датум:19.12.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић
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На
основу члана 30.став 2.Закона о буџетском сустему
(“Службени гласник Републике Српске”,број:54/08,126/08 и члана
92/09), Члана 30.алинеје 3.Закона о локалној самоуправи(“Службени
гласник Републике Српске”број 101/04,42/05 и члана 118/05) и на
основу члана 14.Статута општине Осмаци(“Службени гласник
општине Осмаци”број:7/05),Скупштина општине Осмаци на сједници
одржаној 17.12.2011.године донијела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА 2012.ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци усваја Буџет општине Осмаци за
2012.годину у износу од 1.170.000,00 КМ.
Члан 2.
Буџет општине Осмаци за 2012.годину садржи укупна средства
од 1.170.000,00 КМ,распоређена за:
-текуће расходе осим расхода обрачунског
карактера...............................885.560,00 КМ
-издаци за нефинансијску имовину
................................................................98.580,00 КМ
-буџетску
резерву.......................................................................................12.533,00
КМ
Члан 3.
Приходи по изворима и врстама и распоред прихода на основу
ближе намјене,утврђују се у билансу буџета општине Осмаци за
2012.годину који је саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осми дан након објављивања у
Службеном гласнику општине Осмаци.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број,01-022-63/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:19.12..2011.године
Имшировић Мехмедалија
На основу члана 31.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),Скупштине општине Осмаци на сједници одржаној
17.12.2011.године донијела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ОСМАЦИ ЗА 2011.ГОДИНУ

Укупна буџетска потрошња мора бити уравнотежена са
укупним буџетским средствима.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног 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:01-022-66/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:19.12.2011.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30.алинеје 3.Закона о локалној
самоуправи(“Сл гласник Републике Српске“број 101/04,42/05
и члана 118(05 ) и Олуке о извршењу буџета општине
Осмаци за 2011.годину (Службени гласник општине Осмаци
„број 9/10), Скупштина општине Осмаци на сједници
одржаној 17.12.2011.године донијела је
ОДЛУКУ
О ОДОБРЕЊУ РЕАЛОКАЦИЈЕ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ
ЗА 2011.ГОДИНУ
Члан 1.
Одобрава се реалокација средстава у оквирном буџету
општине Осмаци за 2011.гдоину,у износу од 76.500,00 КМ, и
то:
-са позиције:
-5111-Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката, у
износу од 76.500,00КМ;
-на позиције:
-4111- Расходи за бруто плате,у износу од 20.000,00КМ,
-4112-Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних
примања запослених, у износу од 37.000,00КМ,
-4122-Расходи по основу утрошка енергије,комуналних и
комуникационих и транспортних услуга, у износу од
1.000,00КМ,
-4123-Расходи за режијски материјал, у износу од
1.000,00КМ,
-4126-Расходи по основу путовања и горива, у износу од
600,00К,
-4129-Остали непоменути расходи, у износу од 11.500,00КМ,
-4161-Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета
општине, у износу од 3.700,00КМ
-4163-Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите који се
исплаћују из бужета општине, у износу од 1.700,00КМ.
Члан 2.
За извршење ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду,финансије и друштвене дјелатности општине
Осмаци.

Члан 1.
У Одлуци о извршењу буџета општине Осмаци за 2011.годину
(“Службени гласник општине Осмаци” број 9/10) члан 2.став
1.мијења се и гласи.:
Средства буџета по ребалансу у износу од 1.474.000,00КМ
распоређују се на текуће и нефинансијске издатке у износу од
1.362.840,00КМ,издатке за отплату осталих дугова у износу од
98.391,00КМ и буџетску резерву у износу од 12.769,00КМ

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног 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:01-022-65/11
Датум:19.12.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић
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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
17.12.2011године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ЗИМСКОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ
ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Члан 1.
Имајући у виду стање локалне путне мреже,конфигурацију терена
куда исти пролазе,те важност појединих путних праваца који
повезују Општину са насељеним мјестима и са магистралним путем
М-4,у предстојећој зимској сезони,приоритет чишћења локалних
путева треба дати путевима који повезују најудаљенија насељена
мјеста са Општином,на којима се одвија јавни линијски превоз
путника.(аутобуски превоз)
Члан 2.
Некатегорисани путеви ће се одржавати личним ангажовањем
грађана насељених мјеста,при чему треба користити расположиву
механизацију и људске потенцијале.
Члан 3.
У случају већих временских непогода,користит ће се сви
расположиви погодни капацитети,у складу са Законом о спашавању
људи и материјалних добара од природних и других несрећа.
Члан 4.
Због ограничености средстава предвиђених буџетом за зимско
одржавање путева одабрали смо следеће опутне правце:
А.Путни правци I групе приоритета
1.Путни правац:Цапарде(ресторан Палма)-Осмаци-Црквине-Врело(до
ентитетске линије)Врело до Пандура(до чесме)
2.Путни правац:Мемићи(раскршће код Риле- промета)-читаоница
Осмаци-Осмаци( до раскршћа са путом за Цапарде)
3.Путни правац :Осмаци,(Саџевац)Шехер-Пантелићи-споменикОџаци-Матковац-Кудузовићи-Тадићи-Горњње Цапарде-ЧанакчијеНово Насеље-(у повратку)Сарићи-Матковац-Борогово-Осмаци.

дужина пута=1.500 м1
12. Сајтовићи-Ракино-Брдо(Бојковићи)
дужина пута=2.200 м1
13. Ракино-Брдо-Бандјерка
дужина пута=2.200 м1
14. Г.Цапарде–Чанакчије-Н.Насеље
дужина пута=2.000м1
15. Хајвази–Смреке
дужина пута= 500 м1
16. Црквине–Дрвенице
дужина пута= 1.000м1
17. Матковац-Ошкопице
дужина пута=1.100 м1
18. Сарићи-Риђошићи
дужина пута= 1.700 м1
19. Насиповићи-Вукићи
дужина пута=1.500 м1
20. Стјепићаокука-Кулина(КојићМилан)
дужина пута= 300.м1
21. РакиноБрдо-Гелићи
дужина пута= 500.м1
22. Црквине–Ружићи
дужина пута= 500.м1
23. Поповићи
дужина пута= 700 м1
24. Кула
дужина пута=2.000 м1
25. Калајџићи–Цакори
дужина пута=1.000 м1
26. Шехер–Пантелићи
дужина пута=2.000 м1
27. Пантелићи–Мраморак
дужина пута=3.000 м1
28. Пантелићи-Ријека
дужина пута= 500 м1
29. Цапарде(насеље
испод
бензинске
дужина пута= 400.м1

пумпе)

Помоћ општине овој групи путних праваца огледала би се у
томе што би донирала 40.00 КМ/1000 м1 пута,остали
потребан дио средстава ће обезбједити сами грађани.
Ц.Путни правци III групе приоритета
У ову групу спадају сви остали некатегорисани путни правци.
За реализацију овог Програма потребно је
укључити све расположиве снаге ,материјално техничка
средства и финансијску подлогу.
Члан 5.
За реализацију ове Одлуке задужује се одјељење за општу
управу ,просторно уређење и комуналне послове.

Б.Путни правци II grupe prioriteta
Цапарде-Косовача
,
дужина пута =3.200 м1
2. Цапарде-Кулина,
дужина пута=2.000 м1
3. Цапарде-Хајвази,
дужина пута=3.200 м1
4. М4-Mахала-М4,
дужина пута=4.000 м1
5. Д.Цапарде–Шарци
дужина пута=1.700 м1
6. М4-Д.Цапарде-М4
дужина пута= 600.м1
7. Јованов
гроб-Кусоње-Павловићи-Тадићи-Каскада,
дужина пута =3.800 м1
8. Црквине–Зелина
дужина пута=2.200 м1
9. Шехер–Лике
дужина пута=1.600 м1
10. Сајтовићи–Ребићи-Папратник
дужина пута=1.000 м1
11. Сајтовићи–Ловачка.кућа
1.
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Члан 6.
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:01-022-68/11
Датум:20.12.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

Број 8
___
Службени гласник општине Осмаци
Четвртак22.12..2011.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________

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
17.12.2011.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.
Члан 2.
Камен из члана 1. Ове Одлуке ће се употријебити за
насипање локалних путева на подручју општине Осмаци(БећиревинаБандјерка).
Члан 3.
Задужује се Начелник општине да:
изврши одабир извођача радова и
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
Број:01-022-67/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:19.12.2011.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30 закона о Локалној Самоуправи(,,Сл.гласник
Републике Српске '' број:101/04, 42/05 и 118/05), члан 31.Статута
општине Осмаци(,,Сл.гласник општине Осмаци'' број; 7/05 и члана
103. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци( ,,Сл.гласник
општине Осмаци'' број; 7/05 и 4/07)члана. 2.12 став 5. Изборног
закона БиХ („Службени гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08 и32/10), члана 7. Упуство о утврђивању квалификација, броја
и именовању ĉланова општинске изборне комисије, Изборне
комисије Града Бање Луке, Изборне комисије Града Мостара и
Изборне комисије Брĉко Дистрикта БиХ („Службени гласник Босне и
Херцеговине“, број 9//10 и 37/10), Скупштна општине Осмаци на
сједници одржаној 01.07.2011. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОБЈАВЉИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ЧЛАНА ОПШТИСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОСМАЦИ
ИЗ РЕДА БОШЊАЧКОГ НАРОДА
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци објављује јавни оглас за
именовање дједног члана Општинске изборне комисије Осмаци(из
реда бошњачког народа) и утврђује сљедеће елементе:
И Мјесто оглашавања
- у службеном гласнику Републике Српске“
- на огласној плочи Општине Осмаци

а)Општи услови
- да је особа са правом гласа,
За члана општинске изборне комисије не може бити
именовано лице:
1. које се не може кандидирати у смислу члана 1.6, 1.7 и 1.7.а)
Изборног закона БиХ;
2. које је члан највишег извршно-политичког органа
политичке странке или коалиције (предсједник,
потпредсједник, генерални секретар или члан извршног
одбора или главног одбора);
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног
органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12
став 4 Изборног закона БиХ;
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти;
5. којем је изречена казна за радњу која представља тежу
повреду изборних закона или прописа за коју је лично
одговоран, у посљедње четири године, рачунајући од дана
правоснажности одлуке;
6. Члан општинске изборне комисије не може бити заступник,
односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на
изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом
осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуље.
б) посебни услови
1. да има пребивалиште у Општини Осмаци,
2. да има завршен правни факултет, односно ВИИ/1 степен
стручне спреме друштвеног смјера или завршену вишу
школу, односно ВИ/1 стручне спреме друштвеног смјера,
3. да посједује искуство у провођењу избора (чланство у
изборној комисији, чланство у бирачком одбору, рад у
стручним органима који су пружали помоћи у проведби
избора, обављање стручних и научних радова из области
избора).
Изузетно од одредби из тачке 3. посебних услова овог јавног
огласа, члан Општинске изборне комисије може бити особа
која има завршен правни факултет, односно ВИИ/1 степен
стручне спреме.

ИИИ Потребни документи
- пријава о учешћу на јавном огласу,
- овјерена фотокопија дипломе о завршеном факултету,
односно вишој школи,
- потписана изјава о националној припадности,
- својеручно потписана и од надлежног органа овјерена изјава
о непостојању сметњи из цлана 2.3. Изборног закона БиХ ( да
није цлан највишег извршно-политицког тијела политицке
странке или коалиције ; да није кандидат за изборе за било
који ниво власти;да није изрецена казна за тежу повреду
изборног закона или прописа за који је лицно одговорна, у
посљедње цетири године рацунајуци од дана правоснажности
одлуке)
- фотокопија личне карте и увјерење о пребивалишту издато
од стране ЦИПС-а
-краћа биографија са личним подацима кандидата (име,
презиме, име оца, јединствени матицни број, тачна адреса,
број телефона за контакт, као и податке о кретању у служби);
- оргинални доказ о изборном искуству, за кандидата,
(потврда Опцинске изборне комисије о раду на бирацком
мјесту, цертификат, рјешење о именовању у општинску
изборну комисију или бирачки одбор или неки други доказ,
који може потврдити да кандидат има изборно искуство),
- попуњен упитник Централне изборне комисије.
Рок за подношење пријава је осам
(8) дана од дана објављивања у
,,Службеном Гласнику''Републике Српске

ИИ Услови које кандидат мора испуњавати
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Члан 2.
У саставу општинске изборне комисије по цлану 2.2. став
4. Изборног закона БиХ, настојат ће се обезбиједити да број цланова
мање заступљеног пола буде најмање 1/3 укупног броја цланова.
Састав изборне комисије по цлану 2.14 Изборног закона
БиХ треба бити мултиетнична, тако да одражава заступљеност
конститутивних народа, укљуцујуци и остале, водеци рацуна о
посљедњем попису становништва проведеном на државном нивоу.
Трајање мандата чланова изборне комисије је седам
година.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Осмаци“
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број;01-022-62/11
Осмаци, 14.12 .2011. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Имшировић Мехмедалија

На основу члана 2.12 став 5. Изборног закона БиХ („Службени
гласник БиХ“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 и 32/10), Упуство
о утврђивању квалификација, броја и именовању ĉланова општинске
изборне комисије, Изборне комисије Града Бање Луке, Изборне
комисије Града Мостара и Изборне комисије Брĉко Дистрикта БиХ
(„Службени гласник Босне и Херцеговине“, број 9//10 и 37/10) и
Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање два члана
општинске изборне комисије Осмаци број: 01-022-62/11 од
01.07.2011. године, Скупштна општине Осмаци, р а с п и с у је
ЈАВНИ ОГЛАС
за именовање члана Општинске изборне комисије Осмаци
Расписује се јавни оглас за именовање једног члана Општинске
изборне комисије Осмаци из реда Бошњачког народа . Члана
Општинске оизборне комисије Осмаци именује Скупштина општине
Осмаци, уз сагласност Централне изборне комисије Босне и
Херцеговине на период од седам година.
Услови, који кандидати за члана Општинске изборне комисије
треба испуњавати су слиједеци:
Услови из цлана 2.2. Изборног закона БиХ:
- Члан Општинске изборне комисије је особа са правом гласа;
- Члан Општинске изборне комисије је лице са одговарајућом
стручношцу и искуством на
проведби избора.
Услови из Одлуке о објављивању јавног огласа за именовање члана
Општинске Изборне комисије Осмаци из реда Бошњачког народа,
број: 01-022-62/11 од 01. 07. 2011. године.
Поред услова из члана 2.2. Изборног закона БиХ, кандидати за чанове
општинских
изборних комисија морају испуњавати критерије из Одлуке
ообјављивању јавног огласа за именовање члана Општинске Изборне
комисије Осмаци, број: 01-022-62/11. Од 01.07.2011 године и то:
1. да имају пребивалиште на општини Осмаци;
2. да имају завршен правни факултет, односно ВИИ/1 степен струцне
спреме друштвеног смјера или завршену вишу односно ВИ/1 степен
стручне спреме друштвеног смјера;
3. да посједују искуство у провођењу избора.
Изузетно од одредби из тачке 3. посебних услова овог јавног огласа,
члан Општинске изборне комисије може бити особа која има завршен
правни факултет, односно ВИИ/1 степен стручне спреме
Под искуством у проведби избора, у смислу цлана 1. став 1. тачке
б) горе цитиране Одлуке
подразумијева се:
а) чланство у изборној комисији;
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б) чланство у бирачком одбору;
ц) рад у стручним органима у проведби избора;
д) објављивање стручних и знанствених радова из области
избора.
Критерији за именовање чланова Општинских изборних
комисија:
“Члан општинске изборне комисије по члану 2.12. став 4.
Изборног закона БиХ може бити: предсједник или судија
редовног суда, секретар скупштине општине/општинског
вијећа, лица професионално запослена у општинским
органима управе или друга лица, ако испуњавају услове из
цлана 2.2. Изборног закона, а немају сметњи из цлана 2.3.
Изборног закона”.

“За члана Општинске изборне комисије по члану 2.3.
Изборног закона БиХ: НЕ МОЖЕ
бити именовано лице:
1. које се не може кандовати у смислу одредби члана 1.6.; 1.7.
и 1.7.а Изборног закона БиХ;
2. које је члан највишег извршно-политичког органа
политицке странке или коалиције (предсједник,
потпредсједник, генерални секретар, секретар или цлан
извршног одбора или главног одбора);
3. које је носилац изабраног мандата или је члан извршног
органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12.
став 4. овог Закона.
4. које је кандидат за изборе за било који ниво власти:
5. којем је изречена казна за тежу повреду изборног закона
или прописа за који је лично одговорно, у посљедње четири
године рачунајући од дана правоснажности одлуке.
6. Члан општинске изборне комисије не може бити заступник,
односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на
изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом
осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуље
“У саставу општинске изборне комисије по члану 2.2. став 4.
Изборног закона БиХ, настојат ће се обезбиједити да број
чланова мање заступљеног пола буде најмање 1/3 укупног
броја чланова”.
“Састав изборне комисије по члану 2.14 Изборног закона БиХ
треба бити мултиетицан, тако да одражава заступљеност
конститутивних народа, укљуцујуци и остале, водеци рацуна
о посљедњем попису становништва проведеном на државном
нивоу”.
Уз пријаву на овај Јавни оглас потребно је доставити сљедецу
документацију:
1. краћа биографија са лићним подацима кандидата (име,
презиме, име оца, јединствени матични број, тачна адреса,
број телефона за контакт, као и податке о кретању у служби);
2. овјерена фотокопија дипломе о завршеном степену и врсти
струцне спреме;
3. оригинални доказ о изборном искуству, за кандидата,
(потврда Општинске изборне комисије о раду на бирацком
мјесту, цертификат, рјешење о именовању у општинску
изборну комисију или бирацки одбор или неки други доказ,
који може потврдити да кандидат има изборно искуство),
4. својеруцно потписана и од надлежног органа овјерена
изјава о националној припадности;
5. својеруцно потписана и од надлежног органа овјерена
изјава о непостојању сметњи из цлана 2.3. Изборног закона
БиХ ( да није цлан највишег извршно-политицког тијела
политицке странке или коалиције ; да није кандидат за изборе
за било који ниво власти;да није изрецена казна за тежу
повреду изборног закона или прописа за који је лицно
одговорна, у посљедње цетири године рацунајуци од дана
правоснажности одлуке)
6. фотокопија лицне карте и увјерења о пребивалишту издатог
од стране ЦИПС-;
7. пријава о учешћу на јавни конкурс;
8. попуњен упитник Централне изборне комисије.

Број 8
___
Службени гласник општине Осмаци
Четвртак22.12..2011.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
НАПОМЕНА: Упитник Централне изборне комисије може се добити
у Струцној служби скупштине и начелника општине (секретар
Скупштине општине Осмаци).
Овај оглас остаје отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.
По затварању Јавног огласа, Комисија за изборе и именовања Конкурсна комисија извршит це класификацију кандидата.
Са кандидатима који испуњавају услове Јавног огласа, Конкурсна
комисија це обавити интервју, након чега це сачинити ранг листу са
редосљедом кандидата, према успјеху постигнутом на интервју.
Надлежни орган – Скупштина општине Осмаци, ће цијенећи положај
кандидата на Ранг листи извршити именовање и своју Одлуку
доставити на сагласност Централној изборној комисији БиХ.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.
Пријаве за овај Јавни оглас доставити у затвореним ковертама са
назнаком: “ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ – НЕ ОТВАРАЈ”
на слиједецу адресу:
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ОСМАЦИ ББ
75406 Осмаци
За све додатне информације можете се обратити на телефон:
056/ 337-314.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-03-16/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 14 .12.2011. године Мехмедалија Имшировић
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
17.12.2011године, д о н о с и

ОДЛУКУ О ОТПИСУ ВЈЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА
Члан 1.
Даје се сагласнот на отпис преосталих количина регресираног
минералног ђубрива из прољетне сјетве 2010 године, на основу
сагласности Републичке дирекције за робне резерве Акт: бр.1472232/11 од 29.09.2011 године, и то у количини;
НПК:15:15:15-1050 кг
НПК: 7:20:30- 400 кг
КАН(27%) - 450 кг

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Ha основу члана 72. 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
O ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНОЈ
НАБАВЦИ РОБА
I
У члану 3. Одлуке о приступању поступку јавне
набавке робе – Набавка спортске опреме и реквизита за
опремање школске фискултурне сале у Цапардама, број:02020-293/11 од 18.10.2011.године, мијења се износ од „3.391,00
КМ“ и гласи „3.542,32 КМ“.
II
Мијења се члан 4. и гласи:
„Финансирање предметне набавке ће се вршити из
средстава Развојног програма Републике Српске у износу од
3.391,00 КМ и средстава општине Осмаци у износу од 151,32
КМ.“.
III
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
Број:02-020-335/11
Датум:01.12.2011.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 РAДОВА
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова – Насипање
пољопривредног пута Какањ-Попова ћуприја у дужини 600
м1.

Члан 2.
II
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:01-022-69/11
Датум:22.11..2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

Јавна набавка ће се провести путем директног
споразума.
III
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
СРЕДСТАВА за реализацију предметне јавне набавке је
6.000,00 KM.
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IV
Финансирање предметне набавке ће се извршити са
буџетске
ставке
„Издаци
за
инвестиционо
одржавање,
реконструкцију и адаптацију путева, економски код 511231.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”, број:7/05), члана 6. став 6.1.
Споразума за пројекат „Изградња мостова, општина Осмаци“,
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ

V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-316/11
Датум:16.11.2011.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

I
У Комисију за технички пријем радова по пројекту
„Изградња мостова, општина осмаци“ именују се:
1. Тришић Љиљана, испред општине Осмаци,
2. Вукићевић Миладин, испред општине
Осмаци,
3. Бањац Миле, испред АПЦУ,
4. Јањић Витомир, испред Грађевинског одбора
Сајтовићи и
5. Урумовић Славољуб, испред Грађевинског
одбора Осмаци.

II
Задатак Комисије је да изврши технички пријем
радова, утврди да ли има неких недостатака, наложи извођачу
радова да отклони евентуалне недостатке и да сачини
записник.

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РAДОВА

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

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова – Насипање
пољопривредног пута Шарци-Локино поље у дужини 100 м1.
II
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-337/11
Датум:05.12.2011.године

Љубо Петровић, дипл.ецц

III
Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕДСТАВА за
реализацију предметне јавне набавке је 2.000,00 KM.

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

IV

ЗАКЉУЧАК
о исплати

Финансирање предметне набавке ће се извршити са
буџетске ставке „Текући грантови нефинансијским субјектима
(пољопривреда), економски код 415224.

I

V

Одобрава се исплата средстава у износу од 253,40
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име испоручене
робе.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-317/11
Датум:16.11.2011.год.

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Начелник општине, економски код:412941, а за реализацију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

Љубо Петровић, дипл.ецц

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
Број:02-020-338/11
Датум:06.12.2011.године
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Љубо Петровић, дипл.ецц

Број 8
___
Службени гласник општине Осмаци
Четвртак22.12..2011.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
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
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 123,00 КМ у
корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име испоручене робе.
II
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.
III

I
У Комисију за технички пријем радова по
пројектима:
Изградња моста у Вилчевићима,
Изградња асфалтног прилаза ОШ и лежећих
полицајаца и
Поправка пута у Бећировини, именују се:
6. Јакшић Радо, предсједник,
7. Рајић Славица, члан и
8. Вукићевић Миладин, члан.

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
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:02-020-339/11
Датум:06.12.2011.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
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба – Набавка рекламног
материјала и то:
100 ком. зидних календара и
100 ком. хемијских оловака.
II
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума.
III
Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕДСТАВА за
реализацију предметне јавне набавке је 300,00 КМ.
IV
Финансирање предметне набавке ће се извршити са
буџетске ставке „Расходи по основу репрезентације у земљи“,
економски код 412941.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-342/11
Датум:12.12.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц

Задатак Комисије је да изврши технички пријем
радова, утврди да ли има неких недостатака, наложи извођачу
радова да отклони евентуалне недостатке и да сачини
записник.

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:02-020-343/11
Датум:13.12.2011.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
75,00 КМ у корист ЈП НИО „Службени лист“ Босне и
Херцеговине, на име набавке стручне литературе - Практикум
за поступке јавних набавки.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412332, 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
Број:02-020-345/11
Датум:14.12.2011.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
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Број 8
___
Службени гласник општине Осмаци
Четвртак22.12..2011.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

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

I
Тришић Љиљана из Ораовца, општина Зворник, инжењер
грађевинарства, именује се за Надзорни орган на извођењу радова
„Изградња асфалтног прилаза ОШ „Алекса Шантић Осмаци и два
лежећа полицајца“ у Осмацима.
II
Задатак Надзорног органа је да надгледа квалитет и
количине уграђеног материјала од стране извођача радова, а у складу
са прихваћеном понудом о извођењу радова.
По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00
КМ у корист Алибашић Рамиза из Шехера, општина Осмаци,
на име помоћи у трошковима за лијечење дјетета Алибашић
Салиха.
II
Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код 416129.

III

III

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

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
Број:02-020-344/11
Датум:14.12.2011. године

IV
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 4.050,42 КМ
у корист ZEDP „ELEKTROBIJELJINA“ AD Majevička 97, на име
доприноса за проширену репродукцију, одређивања техничких
услова за прикључење објеката, издавања електроенергетске
сагласности, пријема прикључка и заснивања потрошачког односа за
објекат „Зграда за смјештај ППБ и РВИ“ у Цапардама.

II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 511130, 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“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-158/11
Датум:20.12.2011.године

Љубо Петровић, дипл.ецц

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
приједлог Комисије за додјелу јендократне помоћи, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 50,00
КМ у корист РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, на име
Бајагић Велемира из Борогова за утрошак електричне
енергије.
II
Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код 416129.
III

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:02-020-346/11
Датум:14.12.2011.године

10

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
Број:02-020-157/11
Датум:20.12.2011.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број 8
___
Службени гласник општине Осмаци
Четвртак22.12..2011.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
додјелу јендократне помоћи, 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 додјелу јендократне помоћи, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

I

I

Одобрава се исплата средстава у износу од 50,00 КМ у
корист РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, на име Трипковић
Слободана из Зелине за утрошак електричне енергије.

Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00
КМ у корист РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, на име
Раванчић Хусе из Дрвеница из Борогова за утрошак
електричне енергије.
II

II
Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски код
416129.

Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код 416129.

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:02-020-156/11
Датум:20.12.2011.године

Број:02-020-153/11
Датум:20.12.2011.године

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

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
приједлог Комисије за додјелу јендократне помоћи, 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 РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, на име Урумовић Обрена
из Осмака за утрошак електричне енергије.

Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00
КМ у корист Цакор Амире из Лика, општина Осмаци, на име
помоћи у трошковима лијечења.

Љубо Петровић, дипл.ецц

II
II
Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски код
416129.

Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код 416129.

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
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

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

Број:02-020-154/11
Датум:20.12.2011.године

Број:02-020-152/11
Датум:20.12.2011.године

Љубо Петровић, дипл.ецц

Љубо Петровић, дипл.ецц
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Број 8
___
Службени гласник општине Осмаци
Четвртак22.12..2011.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
додјелу јендократне помоћи, 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 додјелу јендократне помоћи, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

I

I

Одобрава се исплата средстава у износу од 50,00 КМ у
корист Јахић Сафете из Сајтовића, општина Осмаци, на име помоћи
за набавку животних намирница.

Одобрава се исплата средстава у износу од 50,00
КМ у корист РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, на име
Пејзић Хајдара из Лика за утрошак електричне енергије.

II

II

Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски код
416129.
III

Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код 416129.
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
ОПШТИНАОСМАЦИ
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:02-020-151/11
Датум:20.12.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
додјелу јендократне помоћи, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Број:02-020-149/11
Датум:20.12.2011.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
приједлог Комисије за додјелу јендократне помоћи, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00 КМ у
корист Стевановић Саве из Осмака, општина Осмаци, на име помоћи
у трошковима за лијечење дјетета Стевановић Бојане.

Одобрава се исплата средстава у износу од 200,00
КМ у корист Бојковић Радована из Ракина Брда, општина
Осмаци, на име помоћи у трошковима сахране оца Бојоковић
Јована.

II
II
Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски код
416129.

Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу-Остала буџетска потрошња, економски
код 416129.

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“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК 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:02-020-150/11
Датум:20.12.2011.године
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Број:02-020-147/11
Датум:20.12.2011.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

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ ОТПИСАНОГ
ВЈЕШТАЧКОГ ЂУБРИВА

I

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-351/11
Датум:22.12.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц

У Комисију за продају вјештачког ђубрива, добијеног од
Робних резерви Републике Српске, именују се:
1. Миличић Никола, предсједник,
2. Мусић Сенад, члан и
3. Ерић Ненад, члан.

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

II

I

Задатак Комисије је да изврши продају вјештачког ђубрива
депонованог у складишту на Цапардама и о томе сачини записник.

Риђошић Зоран из Вилчевића, општина Осмаци,
именује се за Надзорни орган на извођењу радова „Насипање
пута Ново Насеље-Вилчевићи“ у Осмацима.

III

II

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

Задатак Надзорног органа је да утврди количине
извезеног и уграђеног сепарисаног шута од стране извођача
радова.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-349/11
Љубо Петровић, дипл.ецц
Датум:21.12.2011.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 РАДОВА
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова – Насипање пута
Ново насеље-Вилчевићи.
II
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума.
III

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

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:02-020-352/11
Датум:22.12.2011.године

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

Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕДСТАВА за
реализацију предметне јавне набавке је 2.500,00 КМ са ПДВ-ом.

I

IV

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова – Насипање
пута Ново насеље-Вилчевићи.

Финансирање предметне набавке ће се извршити са
потрошачке јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код 511131.

II
Јавна набавка ће се провести путем директног
споразума.
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III
Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕДСТАВА за
реализацију предметне јавне набавке је 2.500,00 КМ са ПДВ-ом.
IV
Финансирање предметне набавке ће се извршити са
потрошачке јединице: Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код 511131.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-350/11
Датум:21.12.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
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