Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:1/11
75406 Осмаци

17.Фебруар 2011 године
Осмаци

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
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) на
сједници одржаној дана 11-02.2011 године Скупштина општине
доноси
ОДЛУКУ
О усвајању рада начелника и општинске службе Осмаци за
2011.годину
Члан 1.
Усваја се план рада начелника и општинске службе
Осмаци за 2011.годину
Члан 2.
Саставнио дио ове одлуке је текстуални дио програма на
четири(4)стране
Члан3
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
Службеном Гласнику општине Осмаци
Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Предсједник СО
Број; 01-022-2/11
Мехмедалија Имшировић
Датум; 14.02.2011. година.
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) на
сједници одржаној дана 11-02.2011 године Скупштина општине
доноси
ОДЛУКУ
О одбијању извјештаја о раду Скупштине општине
Осмаци зуа 2010.годину
Члан 1
Одбија се извјештај о раду скупштине општине Осмаци за
2010.годину,односно није усвојен јер за нјега није гласао довољан
број одборника

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
Службеном Гласнику општине Осмаци.
Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Предсједник СО
Број; 01-022-3/11
Мехмедалија Имшировић
Датум; 14.02.2011. година.

Жиро-рачун
5510280000722908
Телефон:
056/337-314
факс:
056/337-259
sekretarsoosmaci@gmail.com
На основу члана 30.Став 2.Закона о локалној самоуправи
Републике
Српске(,,Сл.Гласник
РС''број
101/04,42/05,118/05),члан 31 став 2.Статута општине
Осмаци.члан 110.став 1.пословника о раду Скупштине
општине Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци''број
7/05)на сједници одржаној дана 11.02..2011 године доноси
ЗАКЉУЧАК
о задужењу комисије за избор ,именовање и мандатско
имунитетска питања
Задужује се комисије за избор ,именовање и мандатско
имунитетска питања да у сарадњи са начелником општине
Осмаци,одјељењем за привреду, финансије и друштвене
дјелатности сачини приједлог Одлуке о платама
функционера,накнадама одборника и другим примањима лица
именованих од стране Скупштине општине Осмаци
Члан 2.
Прједлог одлуке да буде припремљен до наредне редовне
сједнице.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
објављен у ,,Службеном гласнику ''општине Осмаци
Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Број; 01-022-4/11
Датум; 14.02.2011. година.

и биће

Предсједник СО
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 30. став 1. алинеја 21. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске",
број 101/04 и 42/05 и 118/05), члана 51. став 1. Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске", број 30/07), и члана
53. Статута општине Осмаци ("Службени гласник општине
Осмаци", број:7/05), Скупштина општине Осмаци, на
сједници одржаној дана 11.02.2011. године,
донијела је
ОДЛУКУ
о задужењу општине Осмаци по основу емисије обвезница
у сврху санирања буџетског дефицита
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци, сагласна је да се
општина Осмаци задужи емисијом обвезница на домаћем
тржишту капитала у износу од 500.000,00 КМ, на рок
доспијећа од 7 година, са граце периодом од једне године.

Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

Члан 2.
Сврха задуживања је санирање буџетског дефицита.
Члан 3.
Обвезнице општине Осмаци ће се емитовати под сљедећим
условима:
1. Износ задужења: 500.000,00 КМ;
2. Каматна стопа: 6,75%;
3. Рок отплате: 7 година;
4. Grace period: 1 година;
5. Главница и камата ће се исплаћивати у полугодишњим
ануитетима;
Општина Осмаци тренутно нема постојећих задужења.
Годишњи ануитет, по предложеном новом задужењу, у
периоду 2011-2012 године (grace period) износи 33.750,00 КМ,
односно, у периоду 2012- 2018 године износи 102.724,12 КМ.
Обвезнице општине Осмаци, по завршетку и регистрацији
емисије, биће уврштене на Службено тржиште Бањалучке берзе.
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Осмаци, Љубо
Петровић, да Министарству финансија Републике Српске поднесе
Захтјев за добијање одобрења за задужење општине Осмаци
емисијом обвезница.
Члан 5.
Отплата главнице и камате по основу емисије обвезница ће
се вршити из прихода буџета општине Осмаци.
Члан 6.
Саставни
дио ове Одлуке
је табела
амортизационог плана отплате задужења по основу емисије
обвезница.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
''Службеном гласнику општине Осмаци''.
Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Предсједник
Број; 01-022-11/11
Мехмедалија Имшировић
Датум; 14.02.2011. година.
На основу члана 30.Став 2.Закона о локалној самоуправи Републике
Српске(,,Сл.Гласник РС''број 101/04,42/05,118/05),члан 31 став
2.Статута општине Осмаци.члан 110.став 1.пословника о раду
Скупштине општине Осмаци(,,Службени гласник општине
Осмаци''број 7/05)на сједници одржаној дана 11.02..2011 године
доноси
ЗАКЉУЧАК
О стању Српских повратника у општину Калесија
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци у потпуности подржава захтјеве
српских повратника у општину Калесија у остваривању њихових
права .
Члан 2.
Задужује се начелник општине Осмаци да ступи у контакт са
начелником општине Калесија и покуша да помогне у превазилажењу
нагомиланих проблема.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у
,,Службеном гласнику ''општине Осмаци
Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Предсједник СО
Број; 01-022-5/11
Мехмедалија Имшировић
Датум; 14.02.2011. година
На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној саоуправи („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 34. Пословника о раду Скупштине општине
Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Члана
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2.12 став 5.Изборног закона БиХ Скупштина општине Осмаци
доноси:
ОДЛУКУ
О именовању два члана општинске изборне комисије
Члан 1.
За чланове општинске изборне комисије,а након проведеног
јавног конкурса изабрани су следећи кандидати
1.
2.

Гордељевић Далимирка -дипломирани економиста
Ерић Младен
-дипломирани правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу одлуке СО-е Осмаци број:01-022-115/10од 0210.2010.године,расписан је јавни оглас за именовање два
члана ОИК-Осмаци којима је истекао мандат а који је
објављен у Службеном гласнику Републикле Српске број;
По завршетку јавног конкурса ,комисија за избор именовање
и мандатско имунитетска питања је дана 02.12.2010.године је
обавила интервију и тест, на коме се налазило 25 питања
везано рад ОИК- са кандидатима који испунјавају услове
наведене у јавном огласу.
Након интервијуа Комисија је предложила следећу ранг листу
кандидата Скупштини општине на изјашњавање:
1. Ерић Младен
2. Мусић Сенад
3. Гордељевић Далимирка
4. Станишић Ирена
На сједници одржаној дана 11.02.2011.године
Скупштина општине Осмаци се изјаснила тајним
гласањем за предложене кандидате.
Водећи рачуна о комнпетентности и искуству у вршењу
послова везано за рад у ОИК-у Скупштина општине
Осмаци е донијела горе наведену одлуку.
Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Предсједник СО
Број; 01-022-6/11
Мехмедалија Имшировић
Датум; 14.02.2011. година
На основу члана 30.Став 2.Закона о локалној самоуправи
Републике
Српске(,,Сл.Гласник
РС''број
101/04,42/05,118/05),члан 31 став 2.Статута општине
Осмаци.члан 110.став 1.пословника о раду Скупштине
општине Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци''број
7/05)на сједници одржаној дана 11.02..2011 године доноси
ЗАКЉУЧАК
O упућивању дописа Централној изборној Комисији БиХ
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци тражи изјашњење од Централне
изборне комисије поводом наступа одборника Миладина
Миличића одборника у СО-е Осмаци изабраног на листи
Демократске Странке Народа Српске,дали се може
представљати и бити предсједник клуба одборника СНСД-а
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења
објављен у ,,Службеном гласнику ''општине Осмаци

Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Број; 01-022-7/11
Датум; 14.02.2011. година

и биће

Предсједник СО
Мехмедалија Имшировић

Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-8/11
Датум:18.02.2011.године
ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА
КОМИСИЈА БиХ
ул.Данијела Озме број 7
71000 Сарајево,БиХ

Уторак 22.02.2011.год

Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Предсједник СО
Број; 01-022-9/11
Мехмедалија Имшировић
Датум; 14.02.2011. година
На основу члана 30.Став 2.Закона о локалној
самоуправи
Републике
Српске(,,Сл.Гласник
РС''број
101/04,42/05,118/05),члан 31 став 2.Статута општине
Осмаци.члан 110.став 1.пословника о раду Скупштине
општине Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци''број
7/05)на сједници одржаној дана 11.02.2011 године доноси
Закључак

ПРЕДМЕТ :Мишљење,тражи се
Скупштина општине Осмаци на сједници одржаној дана
11.02.2011.године,донијела је Закључак којим се тражи мишљење
Централне изборне Комисије ,везано за представљање господина
Миладина Миличића одборника СО-е Осмаци изабраног на листи
Демократске странке Народа Српске,дали горе наведени одборник
може бити предсједник клуба одборника друге странке ,односно бити
предсједник клуба одборника СНСД-а и дали је то у сукобу интереса.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Скупштина општине Осмаци је добила Обавјест од стране
предсједнника
ОО-СНСД Осмаци у коме
обавјештава Скупштину општине Осмаци да је дана
10.02.2011 .године,Миладин Миличић изабран за
предсједника клуба одборника СНСД-а,што је и господин
Миладин Миличић и потврдио својим излагањем на горе
наведеној сједници,да је он члан и одборник општинског
одбора СНСД-а Осмаци и да то није тешко провјерити у
главном одбору СНСД-а странке којој сада припада. Да је
он сада легитимни представник СНСД-а као члан и као
одборник те да може заступати интересе своје странке
СНСД-а и да може бити предсједник клуба одборника
СНСД-а.
Прилог.Обавјест ОО-СНСД-а
С поштовањем
Предсједник СО-е
Имшировић Мехмедалија

На основу члана 30.став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске(,,Службени гласник Републике Српске'', број
101/04, 42/05 и 118/05), члана 53. и члана 31.став 1. тачка 3. Статута
општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци''
број:7/05),члана 103. став 1. Пословника о раду Скупштине општине
Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци'',број 7/05 и 4/07)
Скупштина општине Осмаци на сједници одржаној дана 20.12.2010.
године доноси:
РЈЕШЕЊЕ
О утврђивању права власништва
Члан 1.
Утврђује се право власништва на грађевинском земљишту и то :
1. Филиповић Цвјетомиру
2. Делић Пери
3. Вукић Славки
4. Бојагић Сањи
5. Гајић Рајки
6. Стјепановић Славки
7. Дукић Сањи
8. Драгутиновић Јадравки
9. Делић Радовану
10. Петровић Зарији
11. Драгутиновић Тими
12. Миличић Горану
13. Јовановић Данице
14. Петровић Предрагу
15. Петровић Пери
16. Маријановић Миливоју
17. Драшкић Верици

Поводом кривичног дјела отмице Лазе Видаковића
потпредсједника СО-е Осмаци
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци тражи информацију од
Oкружног тужилаштва у Бијељини ,да се изјасни докле се
стигло са предметом Лазе Видаковића потпредседника СО-е
Осмаци везано за КД-отмица, докле се стигло по том случају
и ко су осумњичена лица.
Члан 2.
СО-Осмаци се нада даће институције професионално
одрадити посао у циљу проналажења истине.
Члан 3.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и
биће објављен у Службеном гласнику Општине Осмаци.
Република Српска
О П Ш ТИ Н А О С М А Ц И
Скупштина општине Осмаци
Предсједник СО
Број; 01-022-10/11
Мехмедалија Имшировић
Датум; 14.02.2011. година
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA OSMACI
SKUPŠTINA OPŠTIN E
Broj:01-017-5/11
Datum.18.02.2011.godine
Na osnovu člana 4 Zakona o slobodi pristupa
informacijama u Bosni i Hercegovini, Skupština Opštine Osmaci
podnosi s l e d e ć i:
ZAHTJEV ZA DOSTAVU INFORMACIJA
Putem ovog zahtjeva obraćamo se Оkružnom tužilaštvu u Bijeljini
da nam dostavi informacije dokle se došlo sa sprovoĎenjem
krivične istrage u predmetu Otmice odbornika i Podpredsjednika
Skupštine Osmaci Laze Vidakovića,i ko su osumnjičena lica
umiješana u navedeno krivično djelo.
Ova skupština kao nadležan organ ima pravni i materijalni interes
da bude upoznata o dogaĎaju koji je na području ove opštine
izazvao za posledicu uznemerenost kod graĎana i odbornika SO
Osmaci. S time u vezi Skupština Opštine Osmaci donijela je
zaključke iz kojih proizilazi ovaj zahtjev a koje vam u prilogu
dostavljamo.
Skupština Opštine Osmaci vjeruje u profesionalni rad ovog
tužilaštva, te smatra da ćete na bazi profesionalnog rada primiti
ovaj predmet u hitno razmatranje, a o svemu učinjenom nas
blagovremeno obavjestiti.
PREDSJEDNIK
Mehmedalija Imširović
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Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

АКТИ НАНИКА ОПШТИНЕ
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи
(„Служб ени 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, д о н о с и
ОДЛУКУ
о давању сагласности на неискоришћене грантове из 2010.године
I
Даје се сагласност да се преостали дио неискоришћених
грантова буџетским корисницима, ЈКП „Рад-спреча“ Осмаци и
Добровољно ватрогасно друштво Осмаци, из 2010.године
укалкулише у 2011.годину.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III

Уторак 22.02.2011.год

Избор корисника ће се извршити на основу
конкурса за додјелу стипендија, који ће расписати Комисија
именована од стране Начелника општине, а у складу са
Правилником о додјели студентских стипендија.
III
Сипендије ће се финансирати из потрошачке
јединице - Остала буџетска потрошња, економски код 416124,
функционални код 940.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-020-26/11
Датум:31.01.2011.године

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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-18/11
Датум:26.01.2011.године.

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

На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05)
и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

Поводом Новогодишњих и Божићних празника
одобрава се исплата једноктане новчане помоћи за лица у
стању социјалне потребе у укупном износу од 4.500,00 КМ.

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ ЈЕДНОКРАТНЕ НОВЧАНЕ ПОМОЋИ
I

II
ОДЛУКУ
о давању сагласности на исплату аванса

Исплату из члана 1. ове Одлуке извршити на основу
приложеног списка који је саставни дио ове Одлуке.

I
III
Даје се сагласност да се исплаћени аванс за стручне испите
у износу од 1.600,00 КМ пренесе на трошкове.

За реализациоју се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

II
IV
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

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

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
НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

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

Љубо Петровић
Број:02-020-7/11
Датум:11.01.2011.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

НАЋЕЛНИК
Број:02-020-24/11
Љубо Петровић, дипл.ецц
Датум:28.01.2011.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и Одлуке о буџету општине
Осмаци за 2011.годину, број:01-022-133/10 од 21.12.2010.године,
Начелник општине Осмаци, д о н о с и

ВД ЗАМЈЕНИК

ОДЛУКУ
О ИСПЛАТИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
I

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
I
Одобрава се додјела студентских стипендија за школску
2010/11 годину.
II
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Одобрава се исплата стипендија за школску 2010/11
годину, за све редовне студенте са подручја општине Осмаци,
у укупном износу од 3.600,00 КМ.
II
Исплату из члана 1. ове Одлуке извршити на основу
приложеног списка који је саставни дио ове Одлуке.
III

Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

За реализациоју се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-15/11
Датум:21.01.2011.године.
На основу члана 43. став 1. тачка 17. Закона о локалној самоуправи
(„Служб ени 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, д о н о с и
ОДЛУКУ
о признавању разлике у цијени
I
Шабановић Салиму, аутопревознику из Брчког, ул.
Мусхвина Ризвића 30. 76000 Брчко, по основу поскупљења признаје
се разлика у цијени од 200,00 КМ на испоручени угаљ за потребе
општине Осмаци, а по основу Уговора о набавци угља, број:02-020186/10 од 06.12.2010.године, који је закључен на износ од 3.140,00
КМ и Отпремница број: 56 и 57 које гласе на укупан износ од
3.340,00 КМ.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
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
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-28/11
Датум:28.01.2011.године.
На основу члана 43. став 1. тачка 18. Закона о локалној самоуправи
(„Служб ени 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, д о н о с и

ОДЛУКУ
о провођењу поступка анализе интерне организације
Административне службе општине Осмаци

I
Овом Одлуком покреће се поступак за процјену интерне
организације Административне службе општине Осмаци.
Поступак
процјене
врши
се
за
комплетну
Административну службу општине, као и за све њене организационе
јединице.

Уторак 22.02.2011.год

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
ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-16/11
Датум:26.01.2011.године.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата накнаде Општинској изборној
комисији за мјесец септембар 2010.године у укупном износу
од 750,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог закључка дозначити у
корист:
1.
2.
3.

Мусић Сенад……………………….250,00 КМ
Миличић Никола………….……….250,00 КМ
Милошевић Милица……...……….250,00 КМ.
III

За реалицију се задужује 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 ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-5/11
Датум:12.01.2011.године.
На основу члана 43. став 1. тачка 18. 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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању радне групе за анализу интерне организације
Административне службе општине Осмаци

I
II
Поступак за процјену интерне организације извршиће
Комисија за интерну организацију, у складу са Упутством о
провођењу поступка редовне анализе организације и систематизације
радних мјеста у Административној служби општине Осмаци,
именована рјешењем Начелника општине.

Именује се Радна група за анализу интерне
организације Административне службе општине Осмаци у
саставу:
1. Капур Владо, предсједник,
2. Гордељевић Далимирка , члан,
3. Јањић Јурош, члан,
4. Јакшић Радо, члан и
5. Карић Алија, члан.

III
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Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

II
Задатак Радне групе је да изврши комплетну анализу
интерне организације Административне службе општине Осмаци,
утврди да ли је унутрашња организација и систематизација
прилагођена локалним потребама израженим у стратешким
циљевима развоја, остваривању законских надлежности општине и
потребама грађана, финансијским ограничењима, ефикасном
руковођењу радом Административне службе и принципима модерног
управљања људским ресурсима.
У складу са утврђеним стањем Радна група ће израдити
нацрте потребних Правилника и предложити их Начелнику општине
на усвајање.

Уторак 22.02.2011.год

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 Видаковић Лази, потпредсједнику СОе Осмаци, исплата средстава у износу од 1.000,00 КМ на име
одборничког паушала за јули и август 2010.године.
II
За реалицију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

III
Рок за извршење посла из члана 2. овог Рјешења је 01. март
2011.године.

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

IV
Овo 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
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

Љубо Петровић, дипл.ецц

Петровић,

дипл.ецц
Број:02-020-23/11
Датум:28.01.2011.године.

Број:02-020-17/11
Датум:26.01.2011.године.

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

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 405,59 КМ у
корист „Вадком“ д.о.о. Зворник, на име испорученог канцеларијског
материјала.

Одобрава се исплата средстава у износу од 187,20
КМ у корист ЗР „Ископ“ Калесија, на име извршених радова
на чишћењу и уређењу Папраћске ријеке.
II

II

За реалицију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

За реалицију 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“.

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
НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ВД ЗАМЈЕНИК
Љубо Петровић

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-12/11
Датум:21.01.2011.године
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Број:02-020-11/11
Датум:21.01.2011.године

Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

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 укупно 150,00
КМ у корист Ђиловић Ристе из Шараца, општина Осмаци, на име
измирења дуга за утрошену електричну енергију.
II
Исплату из члана 1. овог закључка дозначити на жирорачун Електродистрибуције Зворник и књижити на потрошачку
јединицу-Остала буџетска потрошња, економски код 415219.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц

Уторак 22.02.2011.год

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 укупно
164,97 КМ у корист ЈУ „Службени гласник Републике
Српске“ Бања Лука, на име набавке матичних књига.
II
Исплату из члана 1. овог закључка дозначити на
жиро-рачун број:551-001-00029639-61 отворен код Уникредит
банке Бања Лука и књижити на потрошачку јединицуОдјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код 412311.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-37/11
Датум:15.02.2011.године

Број:02-020-61/11
Датум:11.02.2011.године

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

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 укупно 430,00
КМ у корист ЗТР Месара „Близанци“ Каракај, на име набавке
печења.

Одобрава се исплата средстава у износу од укупно
807,40 КМ у корист ТР Књижара „Бане“ Зворник, на име
набавке канцеларијског материјала.

II
II
Исплату из члана 1. овог закључка дозначити на жирорачун број:551-450-25381662-21. Износ од 160,00 КМ књижити на
потрошачку јединицу-Скупштина општине, економски код 412953, а
износ од 270,00 КМ књижити на потрошачку јединицу-Начелник
општине, економски код 412941.
III

Исплату из члана 1. овог закључка дозначити на
жиро-рачун број:161-085-00080600-38 и књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412311.

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

III

IV

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

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

IV

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“.
Љубо
Петровић, дипл.ецц

Број:02-020-/11
Датум:15.02.2011.године

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:02-020-36/11
Датум:15.02.2011.године
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Службени гласник општине Осмаци

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

Уторак 22.02.2011.год

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 укупно 100,00
КМ и то:
1. Кулић Драгиши из Косоваче 60,00 КМ и
2. Ребић Радовану из Сајтовића 40,00 КМ.

Одобрава се исплата средстава у износу од укупно
85,00 КМ у корист ТР „Зока 2“ Зворник, на име набавке
радијатора.
II

II
Исплата из члана 1. овог закључка се одобрава на име
зимског одржавања пута у Косовачи и исту књижити на потрошачку
јединицу-Одјељење за општу управу, просрорно уређење и
комуналне послове, економски код 412812.
III

Исплату из члана 1. овог закључка дозначити на
жиро-рачун број:551-028-00002471-23 и књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 511324.

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

III

IV

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

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

IV

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

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

I

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:02-020-38/11
Датум:15.02.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

Одобрава се исплата средстава у износу од укупно 386,10
КМ у корист „Младост-Траде“ д.о.о. Зворник, на име сервисирања
копир апарата.
II

Одобрава се исплата средстава у износу од 468,99
КМ у корист СТР„Маја М“ Осмаци, на име испоручене робе
за прославу Нове године.
II

Исплату из члана 1. овог закључка дозначити на жирорачун број:555-006-00003935-44 отворен код Нове банке Зворник и
књижити на потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу,
просторно уређење и комуналне послове, економски код 412532.

За реалицију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III

Број:02-020-30/11
Датум:02.02.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати

III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-39/11
Датум:15.02.2011.године

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-10/11
Датум:21.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 187,50
КМ у корист СТР„Маја М“ Осмаци.
II
За реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности, a исплату књижити на
трошкове репрезентације.
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III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-20/11
Датум:26.01.2011.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 91,50 КМ у
корист СТР„Маја М“ Осмаци, на име испоручене робе за одржавање
чистоће у згради општине Осмаци.
II
За реалицију се задужује Одјељење за привреду, финансије
и друштвене дјелатности.

Уторак 22.02.2011.год

Датум:15.02.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 350,00
КМ у корист Риђошић Славољуба из Вилчевића, општина
Осмаци, а на име помоћи за трошкове сахране Риђошић
Сретена из Вилчевића.

II
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“.

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
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-19/11
Датум:26.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-260-1/10
Датум:21.12.2010.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ
СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
Члан 1.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

Именује се Комисија за додјелу студентских
стипендија за школску 2010/11 годину, и то:
1. Крњић Милена, предсједник,
2. Гаврић Драгана, члан и
3. Драгутиновић Сања, члан.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 784,50 КМ у
корист:

Члан 2.

СТР„Маја М“ Осмаци 270,50 KM,
ЗТР Месара „Близанци“ Каракај 374,00 КМ,
ЗТР Месарска радња „Бајић“ Зворник 140,00 КМ,
a на име испоручене робе за прославу школске славе „Св. Саве“.

Задатак Комисије је да распише Конкурс за додјелу
стипендија, утврди ранг листу кандидата и предложи
Начелнику општине на усвајање.
Члан 3.

II
Ова Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Исплату књижити на потрошачку јединицу – Остала
буџетска потрошња, економски код 415217, а за реалицију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц

III
Број:02-020-27/11
Датум:31.01.2011.године
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-35/11
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Службени гласник општине Осмаци

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНИХ
НОВЧАНИХ ПОМОЋИ

Уторак 22.02.2011.год

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 1.738,62
КМ у корист „Симс графика“ Калесија, на име испорученог
рекламног материјала за Нову годину.
II

Члан 1.
Именује се Комисија за додјелу једнократних новчаних
помоћи по захтјевима грађана који се налазе у стању социјалне
потребе, а поводом Новогодишњих и Божићних празника, и то:
4. Риђошић Зоран, предсједник,
5. Филиповић Цвјетомир, члан,
6. Поповић Милан, члан,
7. Гордељевић Далимирка, члан и
8. Јањић Јурош, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да све прикупљене захтјеве обради и
предложи Начелнику општине да одобри исплату.
Члан 3.
Ова 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 В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-1/11
Датум:04.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД ОБЈЕКТА
ВОДОВОД „САЈТОВИЋИ“ У САЈТОВИЋИМА

За реалицију 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 ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-13/11
Датум:21.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 979,30
КМ у корист „Симс графика“ Калесија, на име испорученог
рекламног материјала за Нову годину.
II
За реалицију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III

Члан 1.
Именује се Комисија за преглед објекта водовода
„Сајтовићи“ у Сајтовићима, и то:
9. Јакшић Радо, предсједник,
10. Тришић Љиљана, члан,
11. Механовић Исмет, члан,
12. Ребић Милован, члан и
13. Стевановић Јурош, члан.
Члан 2.
Задатак Комисије је да прегледа објекат водовода, сачини
записник о утврђеном стању и да о евентуалним оштећењима и
недостацима обавијести Извођача радова који ће их отклонити у
гарантном року.
Члан 3.
Ова 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 В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-3/11
Датум:12.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати

10

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
Љубо
Петровић
Број:02-020- 21 /11
Датум:26.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
Одобрава се исплата средстава у корист ТР „Зока“
Осмаци, у износу од 890,00 на име испоручених
новогодишњих пакетића за дјецу запослених радника у ОАС
Осмаци и ученике првог разреда Основне школе „Алекса
Шантић“ Осмаци
II
За реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

III

Број 1

___

Службени гласник 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 ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-4/11
Датум:12.12.2014.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 60,00 КМ у
корист „Хотел Ћетојевић“ Бања Лука, на име извршене услуге
смјештаја.

II
За реалицију 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 ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-14/11
Датум:21.01.2011.године
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 16. став 2. алинеја 2. Закона о раду-Пречишћени текст
(„Службени гласник Републике Српске“, број 55/07) и члана 54.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осамци“, бр.
7/05), Начелник општине Осамци, д о н о с и
ОДЛУКУ
I.
Продужава се радни однос заснован на одређено вријеме
до 14.02.2011. године Љубиши Тадићу из Осмака, на пословима
стручног сарадника за књиговодство у оквиру Одјељења за привреду,
финансије и друштвене дјелатности, на период од два мјесеца, од
15.02.2011. године до 14.04.2011. године због повећања обима посла
II.
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за општу
управу, просторно уређење и комуналне послове.
III.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИКОПШТИНЕОСМАЦИ

На основу члана 43., 72. став 3. и 146. Закона о локалној
самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", бр.
101/04, 42/05 и 118/05), члана 6. и 8. Посебног колективног
уговора за запослене у области локалне самоуправе
Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске",
бр. 114/07) и члана 54. Статута општине Осмаци ("Службени
гласник општине Осмаци", бр. 7/05, В.Д. Замјеник начелника
општине Осмаци, д о н о с и
П Р А В И Л Н И К
о измјени Правилника о платама општинских
службеника и других запослених радника у
Админстративној служби општине Осмаци
Члан 1.
У члану 4. став 3. Правилника
о платама
општинских службеника и других запослених радника у
Административној служби општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број 10/09), коефицијент за
обрачун плата за именована и постављена лица у
Административној служби општине Осмаци утврђује се како
слиједи:
- секретар скупштине и начелници одјељења
коефицијент 8,5 замјењује се коефицијентом “7,00“.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
В.Д. ЗАМЈЕНИК
НАЧЕЛНИКА
Број: 02-014-16/10
Датум: 01.11.2010. године
Славко Бодирогић

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,
12/09 и 60/10), члана 72. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске” бр. 101/04, 42/05 и
118/05) и члана 36. Правилника о јавној набавци радова,
услуга и роба („Службени гласник општине Осмаци“, бр: 3/07
и 3/09), Начелник општине Осмаци д о н о с и

ОДЛУКУ
О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА ПУТЕМ
ДИРЕКТНОГ ПОСТУПКА

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга – Пружање
услуга стручног надзора над извођењем радова на
реконструкцији три (3) стамбене јединице повратника у
Општину Осмаци у оквири пројекта ЗП/08.

II
В.Д.ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
Љубо Петровић

Број: 02-020-33/11
Датум: 14.02.2011. године

Уторак 22.02.2011.год

За предметну јавну набавку спровешће се
ДИРЕКТНИ
СПОРАЗУМ
са
Д.О.О.
„АРХЛИНЕ
ПРОЈЕКТОВАЊЕ & ИНЖИЊЕРИНГ“ Калесија.
III
Предвиђени износ за реализацију предметне јавне
набавке из тачке 1. ове одлуке је 1.350,00 KM са ПДВ-ом
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IV
Средства из тачке III. обезбједиће
Министарство за
људска права и избјеглице БИХ, Фонд за повратак, у оквири пројекта
„Заједнички пројекат 2008-ЗП/08“.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
Љубо Петровић
Број:02-020-31/11
Датум: 10.02.2011. године
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-32/11
Датум:14.02.2011.године
Ha основу члана 38. 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 12/09 ), члана 54.Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број: 7/05), члана 30.
Правилника о јавној набавци радова, роба и услуга („Службени
гласник општине Осмаци“, бр: 2/07 и 3/09) и препоруке Комисије бр.
02/2-020-206/10 од 11.02.2011. године, Начелник општине Осмаци, д
оноси:
ОДЛУКУ
о додјели уговора у поступку јавне набавке радова број:02-020206/10.
1. Понуда понуђача: Д.О.О. „ГОРЕКС-ММ“ Братунац
проглашава се најповољнијом, те се именованом понуђачу додјељује
уговор о набавци радова „Извођење радова на реконструкцији и
санације три (3) стамбене јединице повратника на подручју општине
Осмаци“.
2. По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће
позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим ће се
регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну набавку
сходно захтјевима-условима уговорног органа наведеним у
тендерској документацији и законским прописима који регулишу
поступке уговарања.
3. Уговорни орган ће истовремено уз ову одлуку обавијестити
учесника поступка набавке о резултатима анализе пристиглих понуда
у овом поступку набавке у складу са чланом 38. Закона
4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

Уторак 22.02.2011.год

Сваки понуђач који има легитиман интерес за
конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац (уговорни орган) у току конкретног поступка
додјеле уговора прекршио једну или више одредби Закона о
јавној набавци или подзаконских аката или Правилника има
право уложити приговор на поступак у писменој форми у
року од 5 дана од дана када је његов подносилац примио
одлуку односно обавјештење о додјели уговора
Приговор се подноси Начелнику општине као
првостепеној инстанци у жалбеном поступку.

В.Д. ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
ДОСТАВИТИ:
- свим учесницима поступка набавке
Љубо Петровић
- комисији за набавке
- у спис предмета
- а/а
Na osnovu člana 122. stav 3. Zakona o lokalnoj
samoupravi („Sl. Glasnik RS“, br. 101/04, 42/05 i 118/05),
Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za popunjavanje
upražnjenih radnih mjesta u Administrativnoj službi opštine
Osmaci broj:02-120-17/10 od 22.11.2010. godine i broj 02-020224/10 od 26.11.2010. godine i preporuke Komisije za prijem
radnika u Administrativnoj službi opštine sa rang listom kandidata
broj 02/2-120-2/11 od 13.012011. godine, Načelnik opštine
Osmaci, d o n o s i

ODLUKU
o prijemu radnika na mjesto Viši stručni saradnik za opšte poslove
i radnika na održavanje čistoće na neodreĎeno vrijeme u
Administrativnu službu opštine Osmaci
I.
Na osnovu rezultata koje su postigli kandidati u
izbornom procesu po raspisanom Javnom konkursu za prijem
radnika na upražnjena radna mjesta u Administrativnoj službi
opštine Osmaci prima se, a shodno prijedlugu Komisije,
najuspješniji kandidat, a kako slijedi:
1.
2.

Gordeljević Dalimirka- Viši stručni saradnik za opšte
poslove i
Mikić Marjana- održavanje čistoće- čistačica.
II.

Kandidatima iz člana 1. ove Odluke izdaće se rješenje o
zasnivanju radnog na neodreĎeno vrijeme
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odjeljenje za
opštu upravu, prostorno ureĎenje i komunalne poslove.

Образложење
IV.
На основу позива за доставу понуда бр. 02-020-206-3/10.
од 07.02.2011 године без објављивања обавјештења за набавку
радова „Извођење радова на реконструкцији и санације три (3)
стамбене јединице повратника на подручју општине Осмаци“,
извршено је прикупљање понуда, анализе и оцјена понуда. Анализом
понуда, примјеном критерија “Најнижа цијена технички
задовољавајуће понуде “ Комисија је записником број: 02/2-020206/10 од 11.02.2011. године утврдила ранг листу понуда, сходно
којој је :
- првопласирана и најповољнија понуда понуђача: Д.О.О.
„“ГОРЕКС-ММ“ Братунац, са цијеном од 25.427,54 КМ са ПДВ-ом,
те да иста у економском смислу у потпуности задовољава захтјеве
уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се додјела
уговора изврши наведеном понуђачу.
Цијенећи наведено одлучено је као у диспозитиву
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ

12

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviće se u „Službenom glasniku opštine Osmaci“
RepublikaSrpska
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI
V.D. ZAMJENIK
NAČELNIKA
Broj: 02-020-6//11
Datum: 13.01.2011. godine

Ljubo Petrović

Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

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 187,20 КМ у
корист ЗР „Ископ“ Калесија, на име извршених радова на чишћењу и
уређењу Папраћске ријеке.
II
За реалицију 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
ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић
Број:02-020-11/11
Датум:21.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 1.738,62 КМ у
корист „Симс графика“ Калесија, на име испорученог рекламног
материјала за Нову годину.
II
За реалицију 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
ВД ЗАМЈЕНИК НАЧЕЛНИКА
Љубо Петровић
Број:02-020-13/11
Датум:21.01.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), a у вези са чланом 1. и 5.
Правилника
о
употреби
телефона,
број:02-014-1/08
од
06.03.2008.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ТРОШКОВА ТЕЛЕФОНА
I
Сви корисници мобилних телефона по тарифном пакету
VPN FLEХ PLUS, који су задужени реверсом, ослобађају се плаћања
трошкова употребе мобилних телефона за мјесец јануар 2011.године,
а по рачуну испостављеном од Телекомуникација РС, АД Бања Лука,
број:641672726 од 31.01.2011.године.
II
За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-42/11
Датум:15.02.2011.године.

Уторак 22.02.2011.год

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 укупно
430,00 КМ у корист ЗТР Месара „Близанци“ Каракај, на име
набавке печења
II
Исплату из члана 1. овог закључка дозначити на
жиро-рачун број:551-450-25381662-21. Износ од 160,00 КМ
књижити на потрошачку јединицу-Скупштина општине,
економски код 412953, а износ од 270,00 КМ књижити на
потрошачку јединицу-Начелник општине, економски код
412941.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-34/11
Датум:15.02.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 784,50
КМ у корист:
СТР„Маја М“ Осмаци 270,50 KM,
ЗТР Месара „Близанци“ Каракај 374,00 КМ,
ЗТР Месарска радња „Бајић“ Зворник 140,00
КМ,
a на име испоручене робе за прославу школске славе „Св.
Саве“.

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу –
Остала буџетска потрошња, економски код 415217, а за
реалицију 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-43/11
Датум:15.02.2011.године
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Службени гласник општине Осмаци

Уторак 22.02.2011.год

САДРЖАЈ
Ha основу члана 1. став 2. 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 36. 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 И УСЛУГА У 2011.ГОДИНИ
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба и сулуга у
2011.години, и то:
набавка канцеларијског материјала,
набавка канцеларијске опреме,
набавка горива, уља и мазива,
набавка хигијенског материјала за одржавање
чистоће,
набавка грађевинског материјала,
регистрација моторних возила,
одржавање електроуређаја,
одржавање рачунара, штампача и копир апарата,
одржавање апарата за гашење пожара,
одржавање и сервисирање возила,
одржавање зелених површина,
вођење рачуна општине,
израда пројектне документације и
прање возила.
II
Предметну јавну набавку извршити путем отвореног
поступка.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-41/11
Датум:15.02.2011.год.
На основу члана 7. Закона о јавним набавкама БиХ („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број:49/04), члана 5. Упутства о
примјени ЗЈН („Службени гласник БиХ“, број:3/05), члана 54.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), и члана 18. Правилника о јавним набавкама роба, услуга и
радова, број:02-020-73/07 од 09.03.2007.године, Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Члан 1.
Именује се Комисија за јавне набавке, и то:
14. Капур Владо, предсједник,
15. Карић Алија, члан,
16. Јањић Јурош, члан и
17. Симић Славко, секретар.
Члан 2.
Комисија обавља повјерене послове у име Начелника
општине за све набавке роба, услуга и радова у оквиру овлашћења
утврђених Законом о јавним набавкама БиХ.
Члан 3.
Ова 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

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-020-40/11
Датум:15.02.2011.године
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АКТИ СКУПШТИНЕ
СТРАНА
1.Одлика о усвајању рада начелника-------------------------------1
2.Одлука о одбијању извјештаја о раду СО-е---------------------1
3.Одлука о задужењу општине Осмаци----------------------------1
4.Закључак о задужењу комисије за избор и именовање-------1
5Закључак о стању српских повратника у Калесију-------------2
6Одлука о именовању чланова ОИК-а------------------------------2
7.Закључак о упућивању дописа ЦИК-у----------------------------2
8.Захтјев за мишљење ЦИК-БиХ------------------------------------3
9Закључак поводом отмице Лазе Видаковића--------------------3
10.Захтјев за доставу информација Тужилаштво Бијељина---3
11Рјешење о утврђивању права власништва----------------------3
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
1.Одлука о давању сагласности на неискоришћене грантове-4
2.Одлука о давању сагласности на исплату аванса--------------4
3.Одлука о додјели студентских стипендија----------------------4
4.Одлука о додјели једнократне новчане помоћи----------------4
5.Одлука о исплати студентских стипендија---------------------4
6.Одлука о признавању разлике у цијени--------------------------5
7.Одлузка о провођењу поступка интерне организације ------5
8.Закључак о исплати ОИК-------------------------------------------5
9Рјешење о именовању радне групе за анализу------------------5
10.Закључак о оисплати-----------------------------------------------6
11. Закључак о оисплати-----------------------------------------------6
12. Закључак о оисплати-----------------------------------------------6
13 Закључак о оисплати-----------------------------------------------7
14 Закључак о оисплати-----------------------------------------------7
15 Закључак о оисплати-----------------------------------------------7
16 Закључак о оисплати-----------------------------------------------7
17 Закључак о оисплати-----------------------------------------------8
18 Закључак о оисплати-----------------------------------------------8
19 Закључак о оисплати-----------------------------------------------8
20 Закључак о оисплати-----------------------------------------------8
21 Закључак о оисплати-----------------------------------------------8
22 Закључак о оисплати-----------------------------------------------9
23 Закључак о оисплати-----------------------------------------------9
24 Закључак о оисплати------------------------------------------------9
25Рјешење о имениовању комисије стипендије------------------9
26.Рјешење комисија за једнократне помоћи--------------------10
27.Рјешење комисија за преглед водовода Сајтовићи---------10
28. Закључак о оисплати---------------------------------------------10
29. Закључак о оисплати---------------------------------------------10
30. Закључак о оисплати---------------------------------------------10
31. Закључак о оисплати---------------------------------------------11
32.Одлука о продужењу рада за два мјесеца--------------------11
33.Правилник о пплатама службеника у ОАС------------------11
34.Одлука о јавној набавци------------------------------------------11
35.Одлука о додјели уговора----------------------------------------12
36.Одлука о пријему радника ---------------------------------------12
37.Одлука о ослобађању плаћања телефона----------------------13
38. Закључак о оисплати---------------------------------------------13
39. Закључак о оисплати---------------------------------------------13
40. Закључак о оисплати---------------------------------------------13
41.Одлука о поступку јавне набавке радова---------------------14
42.Рјешење о именовању комисије за јавне набавке-----------14
_____________________________________________________

