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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

На основу члана 35.Став 1.Закона о локалној самоуправи(,,Службени
гласник Републике Српске број 101/04),чланa 44 став 1.Статута
општине Осмаци'' (,,Службени гласник општине Осмаци''број 7/05)
члана
148..Пословника
о
раду
Скупштине
општине
Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци''број 7/05)на сједници
одржаној дана 17.06.2011. године доноси

На
основу члана
35.Став
1.Закона
о локалној
самоуправи(,,Службени гласник Републике Српске број
101/04),чланa 44 став 1.Статута општине Осмаци''
(,,Службени гласник општине Осмаци''број 7/05) члана
148..Пословника
о
раду
Скупштине
општине
Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци''број 7/05)на
сједници одржаној дана 17.06.2011. године доноси

ОДЛУКУ
О именовању вршиоца дужности Начелника одјељења за привреду
,финансије и друштвене дјелатности

ОДЛУКУ
О именовању вршиоца дужности Начелника одјељења за
општу управу,просторно уређење и комуналне послове
општине Осмаци

Члан 1.

Члан 1.

Овом одлуком именује се Далимирка Гордељевић,на мјесто
в.д.начелника одјељња за привреду,финасије и друштвене
дјелатности општине Осмаци.

Овом одлуком именује се Владо Капур,на мјесто
в.д.начелника одјељња за
одјељења за општу управу,просторно уређење и комуналне
послове општине Осмаци.

Члан 2.
Члан 2.
Начелник одјељења руководи одјељењем и одговоран је за његов
рад,обавља послове предвиђене Правилником о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у општинској
административној служби и друге послове које му повјери Начелник.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
именовању в.д.Начелника одјељења за привреду,финансије и
друштвене дјелатности
број:01-022-108/10 од 01.11.2010.године
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена у
,,Службеном гласнику''
Општине Осмаци
RepublikaSrpska
OPŠTINA OSMACI
Skupština opštine Osmaci
Broj:01-022-36/11
Datum. 27.06.2011. godine

PREDSJEDNIK
Mehmedalija Imširović

Начелник одјељења руководи одјељењем и одговоран је за
његов рад,обавља послове предвиђене Правилником о
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
општинској административној служби и друге послове које
му повјери Начелник.
Члан 3.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о именовању в.д.Начелника одјељења за општу
управу,просторно уређење и комуналне послове општине
Осмаци број:01-022-110/10 од 01.11.2010.године
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења,а биће објављена
у ,,Службеном гласнику''
Општине Осмаци
RepublikaSrpska
OPŠTINA OSMACI
Skupština opštine Osmaci
Broj:01-022-37/11
Datum. 27.06.2011. godine

PREDSJEDNIK
Mehmedalija Imširović

Број 4

___

Службени гласник општине Осмаци

уторак 28.06..2011.год

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 17.06.2011. године,
донијела је

О Д Л У К У о измјенама и допунама Одлуке
о задужењу општине Осмаци по основу емисије обвезница
у сврху санирања буџетског дефицита
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о задужењу општине Осмаци по основу
емисије обвезница
у сврху санирања буџетског дефицита бр. 01-022-11/11 од
12.02.2011.године
(у даљем тексту Одлука ) мијења се износ од 500.000,00 км и гласи
„350.000,00 км“,
Члан 2.
Мијења се члан 3. и гласи“ Обвезнице општине Осмаци ће
се емитовати под сљедећим условима:
1. Износ задужења: 350.000,00 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;

RepublikaSrpska
OPŠTINA OSMACI
Skupština opštine Osmaci
Broj:01-022-30/11
Datum. 17.06.2011. godine

PREDSJEDNIK
Mehmedalija Imširović

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
17.06.2011године, д о н о с и

Општина Осмаци тренутно нема постојећих задужења.
Годишњи ануитет, по предложеном новом задужењу, у
периоду 2011-2012 године (grace period) износи 23.625,00 КМ,
односно, у периоду 2012- 2018 године износи 71.906,88 КМ.

Одлуку
Споразум о чланству у Савезу општина и градова Републике
Српске

Обвезнице општине Осмаци, по завршетку и регистрацији
емисије, биће уврштене на Службено тржиште Бањалучке берзе.“

Члан 1.

Члан 3.

Усваја се споразм о чланству Савеза општина и градова
Републике Српске

Саставни дио ове Одлуке је табела
амортизационог плана отплате задужења по основу емисије
обвезница

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је споразум о члавству у Савезу
општина и градова републике Српске

Члан 4.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ''Службеном
гласнику општине Осмаци''

Табела амортизационог плана отплате задужења по основу емисије
обвезница општине Осмаци

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у
,,Службеном гласнику''општине Осмаци

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-35/11
Датум:21.06.2011 године
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Мехмедалија Имшировић

Број 4

___

Службени гласник општине Осмаци

уторак 28.06..2011.год

На основу члана 72. став 2. и члана 121.став 1. Закона о
локалној самоуправи
(,,Службени гласник Републике Српске“,број:101/04), члана 31.став 1.
алинеја 19. Статута општине Осмаци(,,Службени гласник општине
Осмаци“,7/05), члана 103 став 1. Пословника о раду Скупштине
општине Осмаци(,,Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05 и
3/07) на сједници одржаној дана 17.6.2011 године д о н о с и

Члан 4.
Приликом утврђивања или примјене стандарда из
чланова 2. и 3. ове Одлуке одговорни службеник за
именовање именован од стране Скупштине општине Осмаци
неће вршити дискриминацију према било коме на основу
расе, националног или етничког поријекла, боје, вјере, пола,
брчног статуса, породичног статуса, инвалидности или због
постојања осуде за коју је изречено помиловање.

ОДЛУКУ

Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

О разрјешењу комисије за пријем службеника у ОАС(општинска
административна служба)у органу управе општине Осмаци
Члан 1.
Разрјешава се комисија
за пријем службеника у
ОАС(општинска афдминистративна служба)у органу управе општине
Осмаци :
1.Михајловић Саво - предсједник
2.Башић Божо-члан
3.Филиповић Митар-члан
4.Гаврић Драгана -члан
5.Хрустић Сенад-члан
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена
у ,,Службеном гласнику општине Осмаци“
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
Скупштина општине
Број:01-022-34/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:21.06.2010 године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 5. став 1. тачка ђ. Закона о Јавним преузећима
(„Службени гласник Републике Српске“, број:75/04), члана 7. Закона
о Министарсиким, владиним и другим именовањима Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број:41/03), члана
53. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“
број:7/05) Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
17.06.2011. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
О утврђивању критерија за именовање чланова
Надзорног одбора ЈП „Ветеринарска амбуланта“ Осмаци
Члана 1.
Овом одлуком утврђују се стандарди и критерији за
именовање чланова Надзорног одбора ЈП „Ветеринарска амбуланта“
Осмаци.
Члан 2.
Сви кандидати за именовање дужни су да испуњавају
следеће опште услове:
а) да су старији од 18 година,
б) да нису отпуштени из државне службе на било којем нивоу у
Босни и Херцеговини (било на ком нивоу државе или ентитета),
као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у
Републици Српској у периоду од три године прије објављивања
дана упрежањене позицији (односно објављивања конкурса за
избор чланова надзорног одбора),
ц)
да се на њих не односи члана ИX.1. Устава Босне и
Херцеговине.
Члан 3.
Осим општих услова, у сврху одређивања основа за избор
према квалитету, кандидати за избор морају задовољавати следеће
посебне услове:
a) Средња стручна спрема( ССС), стим што при избору
предност имају кандидати са високом и вишом стручном
спремом,
b) Стручно знање и искустово у управљању предузећима и
познавање области из ветеринарске дјелатности.

Број:01-022-32/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум.20.06.2011.године
Имшировић Мехмедалија
На основу члана 5. став 1. тачка ђ. Закона о Јавним
преузећима („Службени гласник Републике Српске“,
број:75/04), члана 7. Закона о Министарсиким, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број:41/03), члана 53. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“ број:7/05)
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
17.06.2011. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
О утврђивању критерија за именовање чланова
Надзорног одбора ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци
Члана 1.
Овом одлуком утврђују се стандарди и критерији за
именовање чланова Надзорног одбора ЈКП „Рад-Спреча“
Осмаци.
Члан 2.
Сви кандидати за именовање дужни су да
испуњавају следеће опште услове:
а) да су старији од 18 година,
б) да нису отпуштени из државне службе на било којем
нивоу у Босни и Херцеговини (било на ком нивоу
државе или ентитета), као резултат дисциплинске мјере
на било којем нивоу власти у Републици Српској у
периоду од три године прије објављивања дана
упрежањене позицији (односно објављивања конкурса за
избор чланова надзорног одбора),
ц) да се на њих не односи члана ИX.1. Устава Босне и
Херцеговине.
Члан 3.
Осим општих услова, у сврху одређивања основа за
избор према квалитету, кандидати за избор морају
задовољавати следеће посебне услове:
a) Средња стручна спрема(ССС), стим што при
избору предност имају кандидати са високом и
вишом стручном спремом,
b) Стручно знање и искустово у управљању
предузећима и познавање области из домена
комуналних послова.
Члан 4.
Приликом утврђивања или примјене стандарда из
чланова 2. и 3. ове Одлуке одговорни службеник за
именовање именован од стране Скупштине општине Осмаци
неће вршити дискриминацију према било коме на основу
расе, националног или етничког поријекла, боје, вјере, пола,
брчног статуса, породичног статуса, инвалидности или због
постојања осуде за коју је изречено помиловање.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“
Број:01-022-31/11
Датум:20.06.2011.године

ПРЕДСЈЕДНИК СО
МехмедалијаИмшировић
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Број 4

___

Службени гласник општине Осмаци

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),
Скупштина Општине Осмаци, на сједници одржане дана 17.06.2011.
године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О измјени и допуни одлуке о одређивању локације за Гробље
избјеглих и расељених лица која живе на подручју општине Осмаци
Члан 1
Члан 1. мјења се и гласи:одређује се локација за гробље избјеглих и
расељених лица који живе на подручју општине Осмаци и то:
земљиште у Спомен парку у Осмацима у површини од 5 дунума
Члан 2
Задужује се одјељење за општу управу ,просторно уређење и
комуналне послове да изађе на лице мјеста са надлежним геметром и
уплане горе наведено земљиште.
Члан 3
Скупштина општине Осмаци именује особе које ће бринути о реду
на поменутом простору и провођењу ове одлуке
1.Поповић Синиша
2.Филиповић Цвјетомир
Члан 4
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи одлука Број:408/94 од
24.06.1994.године
Члан 5
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
,,Сл.гласнику општине Осмаци''.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-33/11
Датум:20.06.2011 године
Мехмедалија Имшировић
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj 41/03), člana 53. Statuta opštine Osmaci („Službeni glasnik opštine
Osmaci“, broj 7/05) i Odluke Skupštine opštine Osmaci broj 01-022-32/11
i 01-022-31/11 od 17.10.2011. godine, Skupština opštine Osmaci r a s p i
suje
JAVNI KONKURS
Za izbor i imenovanje članova upravnih odbora u preduzećima
čiji je osnivač Skupština opštine Osamci
I - Za izbor i imenovanje članova Nadzornih odbora u preduzećima čiji
je osnivač Skupština opštine Osmaci.
a)
b)

JP
„Veterinarska
ambulanta“
Osmaci.............................................3 člana
JKP“Rad-Spreča“
Osamci..............................................................3 člana

II – Opis posla
Nadležnost, prava i obaveze Nadzornih odbora utvrĎuje se
Zakonom o preduzećima, Zakonom o javnim preduzećima, drugim
zakonima, Statutom i drugim aktima.
III – Mandat
Mandat članovima Nadzornih odbora traje četiri (4) godine.
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IV - Status
Aktom imenovanja, članovi Nadzornog odbora ne
zasnivaju radni odnos
V - Opšti uslovi za sve kandidate
1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18. godina,
3. da nije otpuštan iz državne na bilo kojem nivou u Bosni i
Hercegovin (bilo na kom nivou države ili entiteta), kao rezultat
disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Republiki srpskoj)
u periodu od tri godine prije objavljivanja dana upražnjene
pozicije (odnosno objavljivanja konkursa za izbor članova
Nadzornog organa),
4. da se na njih ne odnosi član IX.a Ustava Bosne i Hercegovine,
VI - Posebni uslovi
- da ima najmanje završenu SSS-(srednja stručna sprema),
stim što pri izboru prednost imaju kandidati sa visokom i
višom stručnom spremom
- za mjesto pod tačkom I. a) - Stručno znanje i iskustvo u
upravljanju preduzećima i poznavanje oblasti iz veterinarske
djelatnosti
- za mjesto pod tačkom I. b) - Stručno znanje i iskustvo u
upravljanju preduzećima i poznavanje oblasti iz komunalne
djelatnosti.
VI. Sukob interesa
Kandidati ne mogu obavljati dužnost, aktivnosti ili biti
na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakon o
sukobu interesa u institucijama vlasi Bosne i Hercegovine
(„Službeni glasnik Republike“, Srpske broj 34/02), Zakonom o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Republike
Srpske („Službeni glasnik republike Srpske“, broj 41/03), Zakon o
sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske
(„Službeni glasnik republike Srpske“, broj 73/08), Zakon o javnim
preduzećima i drugim zakonima i aktima.
Kandidati ne mogu biti lica koja su na funkciji u
političkoj stranci u smislu člana 5. Zakonom o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima u Republike Srpske.
VII. Potrebna dokumentacija
Uz prijavi na konkurs kandidati su dužni priložiti dokaze o
ispunjavanju oopštih i posebnih uslova sa adresom prebivališta i
telefonskim brojem:
Biografija o kretanju u službi,
izvod iz matične knjige roĎenih,
uvjerenje o državljanstvu,
dokaz o stručnoj spremi, ovjerena fotokopija diplome,
ovjerena kopija lične karte,
ovjerena izjava da nisu otpuštani iz državne službe na
osnovu disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini ili entitetima,,u periodu od tri
godine prije dana objavljivanja konkursa,
ovjerena izjava da se na njega ne odnosi član IX. stav
1. Ustava BIH,
izjava da nije osuĎivan za krivično djelo za obavljanje
poslova u Nadzornom odboru,
ovjerena izjava da nisu na funkciji u političkoj stranci
ili članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske
vlasti, odnosno da nisu u sukobu interesa,
Sa svim kandidatima koji uĎu u uži izbor Komisija će obaviti
intervju, o čemu će kandidati blagovremeno biti obaviješteni.
Za kandidate koji uĎu u uži izbor Komisija će službeno
pribaviti podatke iz kaznene evidencije.
Imajući u vidu ovlaštenja ombudsmena, koja proističu iz
člana 16. Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Republike Srpske, vezano za prigovore na konačno imenovanje
(„Službeni glasnik republike Srpske“, broj 41/03), postoji potreba
stalnog uvida u podnesena dokumenta, te iz tog razloga
dokumenta priložena uz prijavu na konkurs, neće se vraćati
kandidatima.
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VII. Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava na konkurs je 30 dana od dana
objavljivanja konkursa u Dnevnom listu „Glas srpske“.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave se mogu lično dostaviti ili putem pošte, na adresu
Skupština opštine Osmaci, Osmaci bb, 75406 Osmaci, sa naznakom „ za
komisiju za izbor članova u Javnim Preduzećima''




RepublikaSrpska
OPŠTINA OSMACI
Skupština opštine Osmaci
Broj: 01-022-38/11
PREDSJEDNIK
Datum. 24.06.2011. godine
Mehmedalija Imširović
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04 и
42/05 и 118/05), члана 6. и члана 25. став 2. Закона о тржишту хартија
од вриједности („Службени гласник Републике Српске“, број 92/06 и
34/09) и члана 53. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Скупштина општине Осмаци, на
сједници одржаној дана 01.07..2011. године, д о н и ј е л а ј е



ОДЛУКУ
о првој емисији обвезница јавном понудом
I
Ради санирања буџетског дефицита у износу од 350.000,00
КМ општина Осмаци емитује прву емисију обвезница, јавном
понудом, у складу са овом Одлуком.
II
Основни елементи емисије обвезница су:

Пуни назив и адреса емитента: Општина Осмаци,
Осмаци бб, 75 406 Осмаци

Ознака и регистарски број у регистру емитената код
Комисије за хартије од вриједности:
Ознака:03-13-88/11 od 06.06.2011.godine,
Регистарски
брoj:01-03-РE-1929/11
од
дана
06.06.2011.године;

Назив органа који је донио Одлуку:
Скупштина општине Осмаци;

Циљеви инвестирања, начин коришћења средстава,
очекивани ефекти:
Новчана средства прикупљена емисијом обвезница, у
укупном износу од 350.000,00 КМ, ће се користити за санирање
буджетског дефицита у износу од 300.000,00 КМ и 50.000,00 КМ за
капиталне инвестиције.
Да би поправила своју финансијску стабилност,
првенствено ликвидност, Општини је неопходно да путем задужења
измири обавезе према добављачима у износу од 300.000,00 КМ јер
уколико дође до утужења Општине, у горе наведеном износу,
трошкови затезне камате ће увелико да премаше трошкове камате
кредитног задужења. Процјена да може да дође до утужења је
заснована на чињеници да су сви рокови за измирење обавеза према
добављачима истекли, а Општина није у стању да из редовних
прихода подмирује те обавезе што повлачи да уколико дође до
утужења од стране добављача Општина ће доћи у ситуацију
озбиљног нарушавања њене финансијске стабилности.
Остали дио задужења у износу од 50.000,00 КМ ће бити
искориштен за изградњу вишенамјенског објекта који ће у својим
просторијама обухватати простор за амбуланту, простор за пошту,
простор за фонд социјалног осигурања.
Амбуланта у Осмацима се тренутно налази у простору који
припада О.Ш „Алекса Шантић“ Осмаци. Тренутно кориштени
простор школе није адекватан за потребе амбуланте, а О.Ш. је у
плану да тај простор искористи као стамбени простор за збрињавање
свог наставног особља.
Канцеларија поште и Фонда социјалног осигурања се
тренутно налази у просторијама Општине, а њиховим измјештањем
у нови објекат ствара се простор довољан за формирање шалтер сале
Општине Осмаци.

Врста емисије:
Емисија обвезница, јавном понудом, које гласе на име;

Редни број емисије, ознака врсте и класа хартија од
вриједности:
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Прва
емисија
дугорочних,
муниципалних
обвезница;
Број, номинална вриједност хартија од
вриједности и укупна вриједност емисије: Првом
емисијом емитује се 3.500 обвезница, номиналне
вриједности 100,00 КМ, укупне номиналне
вриједности емисије 350.000,00 КМ;
Доспијеће, висина камате, начин и рокови
исплате главнице и камате:
Доспијеће емисије је 7 (седам) година од дана
уписа емисије у Централни регистар хартија од
вриједности. Камата износи 6,75% на годишњем
нивоу. У току прве (1.) године исплаћиваће се
полугодишње само камата (grace period), а након
тога, главница и припадајући дио камате
исплаћиваће се у полугодишњим ануитетима (12
ануитета), најдаље у року од 15 (петнаест) дана од
дана доспијећа ануитета;
Валутна клаузула:
Конвертибилна марка (КМ) као званична валута у
БиХ везана је за Еуро. Централна банка Босне и
Херцеговине одржава монетарну стабилност у
складу са „Currency board“ аранжманом (1 КМ =
0,51129 ЕУРО, односно 1 ЕУРО = 1,95583 КМ),
што значи да издаје домаћу валуту уз пуно покриће
у слободним конвертибилним девизним средствима
по фиксном курсу (1 КМ = 0,51129 ЕУРО, односно
1 ЕУРО = 1,95583 КМ).
Ради очувања реалне вриједности, уколико дође до
промјене курса КМ у односу на ЕУРО,
примјењиваће се валутна клаузула (прерачун КМ у
ЕУРО, односно ЕУРО у КМ) по средњем курсу, а
према курсној листи Централне банке БиХ на дан
доспијећа купона по обвезницама;
Укупан број и вриједност до сада емитованих
обвезница:
Општина Осмаци до сада није емитовала
обвезнице;
Износ регистрованог основног капитала:
Општина
Осмаци,
као
јединица
локалне
самоуправе, нема основни капитал;
Права и ограничења права из обвезница:
Право на поврат главнице и право на наплату
припадајуће камате;
Нико нема право прече куповине;
Продајна цијена и начин њеног утврђивања:
Цијена по којој купци уписују и уплаћују
обвезнице формираће се на берзи, по методи
континуиране јавне понуде, (вишестеруке цијене) у
складу са Правилима Бањалучке берзе, с тим да ће
продајни налог бити унешен по цијени од 100,00
КМ. Стандард повећања цијене је 0,01 КМ;
Критеријум успјешности емисије:
Емисија се сматра успјешном ако, у року
предвиђеном за упис и уплату, буде уписано и
уплаћено најмање 60% обвезница понуђених у
Проспекту;
Вријеме почетка и завршетка уписа и уплате:
Почетак уписа и уплате биће означен у Јавном
позиву за упис и уплату обвезница, који ће бити
објављен у дневном листу, доступном на цијелој
територији Републике Српске. Упис и уплата ће
трајати 30 дана од дана почетка уписа и уплате;
Мјесто уписа и уплате:
Упис ће се вршити код овлаштених берзанских
посредника на тржишту хартија од вриједности
Републике Српске, у складу са радним временом
овлаштених берзанских посредника. Уплата ће се
вршити на рачун код депозитне банке. Подаци о
депозитној банци и броју рачуна на који ће се
вршити уплата биће објављени у Проспекту прве
емисије обвезница општине Осмаци, као и у Јавном
позиву за упис и уплату обвезница. Средство
плаћања је новац, конвертибилне марке (КМ);
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Назнака о задржаном праву емитента на одустајање од
јавне понуде прије истека рока утврђеног за њихов
упис и уплату:
Општина Осмаци задржава право на завршетак поступка
уписа и уплате обвезница уколико емисија буде у цјелости
уписана и уплаћена прије истека рока утврђеног за њихов
упис и уплату.
Општина задржава право на одустајање од јавне понуде и
прекид емисије уколико настану непредвиђене околности
које онемогућавају наставак јавне понуде.
Начин и рокови поврата уплаћених средстава код
одустајања од уписа и уплате или неуспјеле емисије:
Свако лице које је уписало или уплатило обвезнице на
основу података из Проспекта, прије његове измјене, има
право да, у року од петнаест дана од дана пријема измјена
Проспекта, откаже упис обвезница и затражи поврат
уплаћеног износа заједно са каматом на депозит. Уплаћени
износ, заједно са каматом, биће враћен купцу у року од три
дана од дана пријема захтјева за поврат средстава.
Уколико упис и уплата прве емисије обвезница не буду
извршени у складу са тачком 2. подтачком 16. ове Одлуке,
упис обвезница се поништава, а све извршене уплате биће
враћене купцима обвезница, заједно са каматом на
депозите, у року од 3 (три) дана од дана пријема Рјешења
Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.
Пријевремени откуп обвезница:
Емитент може у било које вријеме откупити обвезнице
јавном понудом (пријевремени откуп) по било којој цијени.
Откуп јавном понудом ће бити доступан под једнаким
условима свим власницима обвезница. Ниједан власник
обвезница није дужан прихватити понуду Емитента нити је
дужан продати било који број обвезница којима располаже.
За износ обвезница које је Емитент откупио прије датума
исплате ануитета може се умањити износ неотплаћених
обвезница на сљедећем датуму исплате ануитета по
обвезници.
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У Комисију за избор чланова Надзорних одбора у
ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци
и ЈП „Ветеринарска амбуланта“
Осмаци именују се:
1. Јурош Јањић-предсједник
2. Алија Карић-члан
3. Синиша Поповић-члан
4. Зоран Јокић-члан
5. Сретен Ћирковић-члан
Члан 2.
У свом раду комисија има задатак да:
1. врши прегледање пристиглих пријава у прописаном року,
2. сачињава листу (а по потреби ужу листу) најбољих
кандидата који испуњавају
критерије за
именовање,
3. ни један кандидат неће бити стављен на листу са ужим
избором уколико није повољно оцијењен према
критеријима за именовање,
4. све одлуке укључујући и оне које садрже одбијенице морају
у потпуности бити документоване и морају се чувати о
општини,
5. позивају кандидате који су ушли у избор на интервју,
6. путем писмене препоруке предлаже ранг листу са најбољим
кандидатима одговорном јавном службенику на даљње
разматрање.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПРЕДСЈЕДНИК СО
Број:01-022-41/11
Датум:01.07.2011.године

Мехмедалија Имшировић

III
Агент прве емисије обвезница општине Осмаци је
„Advantis Broker“ а.д. Бања Лука.
IV
За спровођење ове Одлуке надлежан је Начелник општине
Осмаци, Љубо Петровић.
V
Овлашћује се Начелник општине Осмаци да може
извршити измјене и допуне ове Одлуке у складу са евентуалним
примједбама Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

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),
Скупштина Општине Осмаци,
сједници одржане дана
01.07.2011 године, д о н о с и
ОДЛУКУ

VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
примјењиваће се од дана пријема рјешења о одобрењу Проспекта
јавне понуде емисије муниципалних обвезница општине Осмаци.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01/022-39/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:01.07.2011.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 9. став 2. Закона о Министарсиким, владиним и
другим именовањима Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број:41/03), члана 53. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“ број:7/05) Скупштина
општине Осмаци, на сједници одржаној дана 01.07.2011. године, д о н
оси:
ОДЛУКУ
О именовању Комисије за избор чланова
Надзорних одбора у ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци
и ЈП „Ветеринарска амбуланта“ Осмаци
Члан 1.
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О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЈЕДНИКА ОПШТИНСКЕ
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Члан 1.
Далимирка Гордељевић из Осмака општина Осмаци именује
се за предсједника општинске изборне комисије Осмаци
Члан 2
Ова одлука ступа на снагу по добијању сагланости
на именовање од стране Централне изборне Комисије БиХ.
Члан3.
Одлука ће бити објављена у ,,Сл.гласнику општине
Осмаци''.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01/022-40/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:01.07.2011 година
Мехмедалија Имшировић
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уторак 28.06..2011.год

III
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
Na osnovu člana 54. Statuta opštine Osmaci („Službeni glasnik
opštine Osmaci“, broj:7/05) i člana 45. Stav 4. Pojedinačnog kolektivnog
ugovora, broj:02-014-11/09 od 01.06.2009.godine, Načelnik opštine
Osmaci, d o n o s i

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:02-020-171/11
Датум:17.06.2011.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

ODLUKU
О OTKAZIVANJU POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA

Član 1.
Оtkazuje se u cjelosti Pojedinačni kolektivni ugovor za
zaposlene u Administrativnoj službi opštine Osmaci, broj:02-014-11/09 od
01.06.2009.godine, zaključen izmeĎu Opštine Osmaci i Sindikata
Administrativne službe opštine Osmaci.

На основу члана 158. став 1. тачка 4. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04. 42/05 и 118/05), члана 54. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и
члана 42. став 1. тачка б) Појединачног колективног уговора,
број:02-014-11/09 од 01.06.2009.године, Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

Član 2.
Otkazni rok traje tri mjeseca.
Član 3.
Po isteku otkaznog roka u roku od 30 dana pokrenuće se
postupak za zaključivanje novog Pojedinačnog kolektivnog ugovora
izmeĎu strana iz člana 1. Ove Odluke.
Član 4.
Do zaključivanja novog Pojedinačnog kolektivnog ugovora
primjenjivaće se odredbe sadašnjeg Pojedinačnog kolektivnog ugovora
koje su otkazane.
Član 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u
„Službenom glasniku opštine Osmaci“.

R e p u b l i k a S r p s k a
OPŠTINA OSMACI
NAČELNIK OPŠTINE OSMACI
Broj:02-020-185/11
Ljubo Petrović, dipl.ecc
Datum:28.06.2011.godine
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О НАКНАДИ
ТРОШКОВА ПРЕВОЗА
ЗАПОСЛЕНИМ РАДНИЦИМА У ОПШТИНСКОЈ
АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ ОСМАЦИ
Члан 1.
У члану 2. на крају става брише се тачка, а умјесто
ње се ставља зарез и текст који гласи „чија се адреса
становања налази на удаљености преко три (3) километра од
сједишта општине“.
Члан 2.
У члану 3. на крају текста брише се тачка, а умјесто
ње се ставља зарез и текст који гласи „а регулисаће се
претплатном мјесечном картом са уговореним превозником.
Мјесечне карте обезбјеђују се на захтјев радника“.
Члан 3.
Иза члана 3. додаје се члан 3а. и гласи „Накнада
трошкова превоза запосленим који не могу имати организован
превоз исплаћиваће се путем благајне у висини од 50% од
пуне цијене повратне карте на тој релацији“.
Члан 4.
У члану 5. умјесто броја „04“ ставља се број „06“.
Члан 5.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 90,00 КМ у
корист „Press express-trade“ Бијељина, Вука Караџића 1.
ИБ:400334240005, ЈИБ:440334240005, на име набавке књига.

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код: 412332 и исту дозначити на жиро-рачун:5620030000101325
отворен код Развојне банке Бијељина, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ОСМАЦИ

Љубо
Петровић,
дипл.ецц
Број:02-020-148/11
Датум:31.05.2011.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
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ЗАКЉУЧАК
о исплати

о исплати

I
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 900,00 КМ у
корист Холдинг „Дринатранс“ АД Зворник, а на име извршених
услуга ванредног превоза на линији Зворник-Осмаци-Калиновик.

Одобрава се исплата средстава у износу од 150,00
КМ у корист Српске православне црквене општине Осмаци,
на име извршених услуга за прославу крсне славе општине
Осмаци.

II

II

Исплату књижити на потрошачку јединицу: Буџетска
резерва, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III

Исплату књижити на потрошачку јединицу
Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код 412943, а за реалицију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

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

III
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:02-020-192/11
Датум:29.06.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

ОСМАЦИ
Љубо

Петровић,

дипл.ецц
Број:02-020-191/11
Датум:29.06.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 212,24 КМ у
корист д.о.о. „Еурографика“ Каракај б.б. Зворник, на име
испорученог канцеларијског материјала.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
II

III

Одобрава се исплата средстава ученицима
генерације школске 2010/11 године у Основној школи
„Алекса Шантић“ Осмаци, и то:
1. Бојковић
Биљана
из
Ракина
Брда..........................100,00 КМ и
2. Цакор
Нермина
из
Шехера....................................100,00 КМ.

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

II

Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
потрошачку јединицу Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:412311, а за реализацију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Буџетска резерва, а за реализацију се задужује 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
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-193/11
Датум:29.06.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

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
ЗАКЉУЧАК
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Службени гласник општине Осмаци

ОСМАЦИ

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-147/11
Датум:27.05.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), а на захтјев Ђокић Љубомира из
Цапарди, Начелник општине Осмаци, д о н о с и

уторак 28.06..2011.год

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-160/11
Датум:09.06.2011.године

Љубо Петровић, дипл.ек.

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
I
Ђокић Љубомиру из Цапарди, општина Осмаци, одобрава
се исплата једнократне новчане помоћи у износу од 300,00 КМ.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

II

I

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Буџетска резерва, а за реализацију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Oдобрава се исплата средстава у корист „Медиастандард“ д.о.о. Зворник у износу од 1.296,94 КМ, на име
насталих обавеза за испоручени канцеларијски материјал и
извршене услуге у 2010.години.

III
II
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:02-020-174/11
Датум:23.06.2011.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
Oдобрава се исплата средстава у корист „ЕТРАНГЕР“
д.о.о. Зворник у износу од 346,64 КМ, на име набавке пића за крсну
славу општине Осмаци.

II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Начелник општине, економски код:412943, а
за реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Буџетска резерва, а за реализацију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ОСМАЦИ

Љубо
Петровић,
дипл.ек.
Број:02-020-156/11
Датум:07.06.2011.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

III

Одобрава се исплата средстава у износу од 118,70
КМ, на име набавке материјала за санацију канцеларије у
приземљу Дома културе у Осмацима.

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

Средства из става 1. овог члана исплатити
Милошевић Драгославу из Шараца путем благајне.
II
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Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код: 412511, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

уторак 28.06..2011.год

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Остала
буџетска потрошња, економски код:416114, а за реализацију
се задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

III

III

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

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА
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:02-020-181/11
Датум:24.06.2011.године

ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ек.

Број:02-020-159/11
Датум:09.06.2011.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

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на захтјев Ракић
Зорана из Ракина Брда, Начелник општине Осмаци, д о н о с
и

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 118,70 КМ, на
име набавке материјала за санацију канцеларије у приземљу Дома
културе у Осмацима.

Одобрава се исплата средстава Ракић Зорану из
Ракина Брда, општина Осмаци, у износу од 500,00 КМ, на име
трошкова сахране сина Ракић Борислава.

Средства из става 1. овог члана исплатити Милошевић
Драгославу из Шараца путем благајне.
II
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код: 412511, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Буџетска резерва, а за реализацију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.

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

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо
Петровић, дипл.ек.
Број:02-020-159/11
Датум:09.06.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

Љубо
Петровић,
дипл.ецц
Број:02-020-165/11
Датум:13.06.2011.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

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 660,00 КМ за
једанаестеро дјеце социјално угрожених категорија становништва
која одлазе на љетовање у Црну Гору.

10

Одобрава се исплата средстава у износу од 156,80
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име испоручене
робе за одржавање чистоће у Административној служби.

Број 4

Службени гласник општине Осмаци

___

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.

уторак 28.06..2011.год

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба – набавка
продужних каблова, шуко утичнице и дупле утичнице за
потребе Општинске административне службе.
II
За предметну јавну
ДИРЕКТНИ СПОРАЗУМ.

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

набавку

спровешће

се

III
Предвиђени
максимални
износ
БРУТО
СРЕДСТАВА за реализацију предметне јавне набавке је 80,00
KM.

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

ОСМАЦИ
IV
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-020-176/11
Датум:23.06.2011.године

Средства из члана 3. ће се обезбиједити из буџетске
ставке „Расходи за текуће одржавање опреме, економски код
412532.

VI
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 28,50 КМ у
корист „Новак“ д.о.о. Каракај бб, Зворник, ЈИБ:4402936800004,
ПДВ:402936800004.

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-179/11
Датум:23.06.2011.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) 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
I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-186/11
Датум:28.06.2011.год.
Љубо Петровић,
дипл.ек
На основу члана 55. став 3. тачка а) Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, број:30/07), 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
П Л А Н
ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРАЊА
ПРЕНЕСЕНИХ ОБАВЕЗА
Члан 1.
Овим Планом утврђује се начин за превазилажење
проблема финансирања пренесених обавеза, односно
санирања буџетског дефицита у износу од 300.000,00 КМ.
Члан 2.
Структура дуга:
Обавезе
из
пословања
(добављачи)...............................300.000,00 КМ
Члан 3.
Измирење пренесених обавеза извршиће се једним
дијелом путем дугорочног кредитног задужења у износу од
350.000,00 КМ које ће бити распоређено на сљедећи начин:
300.000,00 КМ за обавезе према добављачима
- 50.000,00 КМ употријебиће се за капитална улагања
у 2011.години.
Члан 4.
Ступањем на снагу овог Плана престаје да важи
План за превазилажење проблема пренесених обавеза бр.02020-127-1/11 од 30.05.2011 године,План о измјенама и
допунама плана за превазилажење проблема пренесених
обавеза(у даљем тексту План) бр:02-020-127-3/11 од
17.06.2011 године.
Члан 5.
Овај План ступа на снагу даном доношења а биће
објављен у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а

11

Број 4

___

Службени гласник општине Осмаци

ОПШТИНА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ОСМАЦИ

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-127-4/11
Датум:23.06.2011.године
Прилог:
1.Спецификација добављача
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

уторак 28.06..2011.год

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:02-020-178/11
Датум:23.06.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
("Сл.гласник општине Осмаци", број:7/06) и члана 3. Јавног
позива за подношење захтјева ради упућивања 568 ратних
војних инвалида и чланова породица погинулих бораца
Oдбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске у бањскоклиматске здравствене установе, број:16-03/1-2-563-20-1/2011
од 05.05.2011.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за избор корисника бањске
рехабилитације

Одобрава се исплата средстава у износу од 120,00 КМ у
корист Рамић Авдурахмана из Шехера, општина Осмаци, на име
одржавања и уређења спомен парка у Осмацима.
I

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу – Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код 412521, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

У Комисију за избор
корисника
рехабилитације именују се:
1. Јакшић Радо, предсједник,
2. Крњић Милена, члан,
3. Тришић Љиљана, члан,
4. Бошковић Бошко, члан и
5. Ребић Миле, члан.

бањске

II
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:02-020-187/11
Датум:28.06.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

ЗАКЉУЧАК
о исплати

Задатак Комисије је да спроведе процедуру избора
четири корисника бањско-климатске рехабилитације, а
према Пројекту бањске рехабилитације ратних војних
инвалида и чланова породица погинулих бораца одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске за 2011.годину,
достављеним од стране Министарства рада, и борачкоинвалидске заштите Републике Српске.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ОСМАЦИ

Љубо
Петровић,
дипл.ецц
Број:02-020-167/11
Датум:14.06.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 310,00 КМ у
корист Микић Марјане, а на име трошкова репрезентације за потребе
Начелника општине, Скупштине општине, предсједника СО-е,
замјеника начелника општине и начелника одјељења.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ И
ПРОЦЈЕНУ ШТЕТА
НАСТАЛИХ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА

II

Члан 1.

Исплату књижити на потрошачку јединицу: Буџетска
резерва, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III

Именује се Комисија за евидентирање и процјену
штета насталих услед елементарних непогода, и то:
1. Јакшић Радо, предсједник,
2. Тришић Љиљана, члан и
3. Микић Жељко, члан,

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

Члан 2.
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уторак 28.06..2011.год

Задатак Комисије је да по захтјевима грађана евиодентира
и процијени укупну штету насталу услед елементарних непогода.

Члан 2.

Члан 3.

Задатак Комисије је да изврши технички пријем
радова од стране извођача Милошевић Драгослава из Шараца.

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

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
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-145/11
Датум:27.05.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

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:02-020-170/11
Датум:16.06.2011.године

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

Члан 1.
Именује се Комисија за технички пријем радова на
изградњи канализације у насељеном мјесту Цапардеа, и то:
1. Тришић Љиљана, предсједник,
2. Механовић Исмет, члан и
3. Микић Жељко, члан,

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА КРСНУ СЛАВУ

Члан 2.

Члан 1.

Задатак Комисије је да изврши технички пријем радова од
стране извођача „Јокић-инвест“ д.о.о. Зворник, односно да утврди да
ли се извођач у свему држао предмејра и предрачуна радова, као и
понуде за извођење радова.

Именује се Организациони одбор за прославу крсне
славе општине Осмаци и то:
1. Николић Зоран,
2. Јакшић Радо и
3. Поповић Синиша.

Члан 3.
Члан 2.
Ова Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Задатак Организационог одбора је да изврши
комплетну организацију прославе (званице, вјерски обред,
храна и пиће).

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

Члан 3.
Љубо
Петровић, дипл.ецц

Број:02-020-169/11
Датум:09.06.2011.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 ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ РАДОВА

Члан 1.
Именује се Комисија за технички пријем радова на изради
подне облоге са претходном припремом изолације у објекту
приземља Дома културе у Осмацима, и то:
1. Тришић Љиљана, предсједник,
2. Механовић Исмет, члан и
3. Микић Жељко, члан,

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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ОСМАЦИ
Љубо

Петровић,

дипл.ецц
Број:02-020-162/11
Датум:09.06.2011.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
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I
Одобрава се исплата средстава у износу од 75,00 КМ у
корист СТР „Цвијет“ Зворник, а на име испорученог цвијећа за помен
погинулим борцима и сахране Ракић Борислава.

Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00
КМ у корист Љиљане Перишић, Омладинска 11, Калиновик, а
на име помоћи за набавку лијекова.

II
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу: Буџетска
резерва, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.
III

Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Буџетска резерва и исту дозначити на жиро-рачун
број:5621008006424483, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

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

III

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

ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-020-177/11
Датум:23.06.2011.године

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

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-175/11
Датум:23.06.2011.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
I
Павловић Драженку из Вилчевића, општина Осмаци,
одобрава се исплата једнократне новчане помоћи у висини од 50,00
КМ, за помоћ у лијечењу дјетета.

Одобрава се исплата средстава у износу од 43,00
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, на име испоручене робе.

II

II

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња, економски код
4116114, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

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

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
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.ек.

Број:02-020-155/11
Датум:07.06.2011.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
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ОСМАЦИ

дипл.ецц
Број:02-020-180/11
Датум:23.06.2011.године

Петровић,

Број 4

___

Службени гласник општине Осмаци

уторак 28.06..2011.год
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