Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:1/12
75406 Осмаци

25. Јануар 2012 године
Осмаци

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел: 056/337-314, факс: 056/337-259, Email: nacelnik@osmaci.org
Број:02-014-1/12
Датум:05.01.2012.године
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ и
препоруке Комисије за набавку број:___ од 04.01.2012.године,
Начелник општине Осмаци, д о н о с и

Жиро-рачун
5510280000722908
Телефон:
056/337-314
факс:
056/337-259
sekretarsoosmaci@gmail.com
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за
конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац у току конкретног поступка додјеле уговора
прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци
или подзаконских аката има право уложити приговор на
поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када
је његов подносилац примио одлуку односно обавјештења о
додјели уговора. Приговор се подноси наручиоцу као
првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
ДОСТАВИТИ:
- свим учесници поступка набавке
- комисији за набавке
- а/а

ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Понуда понуђача: д.о.о. „Кипарис“ Зворник проглашава се
најповољнијом, те се именованом понуђачу додјељује уговор о
набавци радова иградње „Вишенамјенског пословног објекта“ у
Осмацима.
Уговорни орган ће истовремено уз ову одлуку
обавијестити све учеснике постука набавке о резултатима анализе
пристиглих понуда у овом поступку набавке у складу са чланом 38.
Закона о јавним набавкама БиХ.
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.
Образложење
На основу Обавјештења о набавци бр:685-1-3-1-1/11 од
28.11.2011.г., објављеног у Сл.гласнику БиХ бр:94/11 од 28.11.2011.г.,
и проведеног отвореног поступка набавке радова: „Изградња
вишенамјенског
пословног
објекта“
у
Осмацима
према
спецификацији наведеној у тендерској документацији, проведен је
поступак прикупљања понуда, анализе и оцјене понуда.
Анализом понуда, примјеном критерија "Најнижа цијена
технички задовољавајуће понуде", Комисија је записником
бр:.............од 04.01.2012.г., утврдила ранг листу понуда, сходно којој
је:
- првопласирана и најповољнија понуда понуђача: д.о.о. „Кипарис“
Зворник, са цијеном од 63.426,69 КМ са ПДВ-ом, те да иста у
економском и техничком смислу у потпуности задовољава захтјеве
уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се донесе
одлука о додјели уговора наведеном понуђачу. Цијенећи наведено
одлучено је као у диспозитиву.

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 43. тачка 17. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 54. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05),
Начелник општине Осмаци,
доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
I
Средства са потрошачке јединице: Буџетска резерва
у износу од 1.900,00 КМ преносе се на потрошачку јединицу:
Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, конто 412800.
II
За реализацију се задужује 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
Број:02-020-363/11
Датум:30.12.2011.године.

Љубо Петровић, дипл.ецц

Број 1
___
Службени гласник општине Осмаци
Уторак 25.01.2012.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

I

На основу члана 72. став 3. 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 13. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог са стварним стањем
(„Службени гласник Републике Српске“, број:71/10),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и

Марковић Сретен из Ракина Брда, општина Осмаци,
именује се за Надзорни орган на извођењу радова „Поправка трасе
макадамског пута у Бећировини“.

ОДЛУКУ
О ПОПИСУ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
И ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС

II

Члан 1.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

Задатак Надзорног органа је да врши контролу и квалитет
радова од стране изабраног извођача.
По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.

У циљу утврђивања стварног стања имовине и
обавеза општине Осмаци и усклађивања књиговодственог са
стварним стањем имовине и обавеза, именује се Комисија за
попис:
1.

III
2.
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-245-39/11

3.

Јакшић Радо, предсједник и Тришић Љиљана,
замјеник предсједника
Вукићевић Миладин, члан и Симић Славко,
замјеник члана,
Механовић Исмет, члан и Микић Жељко,
замјеник члана.
Члан 2.

Љубо Петровић, дипл.ецц

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У
ПОЉОПРИВРЕДИ

I
У Комисију за подстицаје у пољопривреди на подручју
општине Осмаци именују се:
1. Миличић Никола, предсједник,
2. Мусић Сенад, члан и
3. Ерић Ненад, члан.

Задатак Комисије је да изврши попис:
грађевинских објеката,
инвентара и опреме,
залиха,
новчаних средстава,
потраживања и
обавеза и ванбилансне активе и пасиве.
Комисија је дужна да координира са свим лицима
који су везани за попис, да се стара о исправности пописа и да
води рачуна да се попис заврши до утврђеног рока.
Члан 3.
Попис ће се извршити у времену од 20.12.2011. до
25.01.2012.године, а по извршеном попису Комисија је дужна
да сачини извјештај до 31.01.2012.године и исти достави
начелнику општине и рачуноводству.
Члан 4.
Комисија за попис ће по извршеном попису
предложити начин књижења утврђених разлика.
Члан 5.

II
Задатак Комисије је да изврши контролу захтјева за
додјелу подстицаја изласком на лице мјеста и о томе сачини
записник, те да предложи висину подстицаја.

Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

III

Број:02-020-363/11
Датум:30.12.2011.године

О књижњњу утврђених разлика Начелник општине
ће донијети посебну одлуку.

Љубо Петровић, дипл.ецц

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-376/11
Датум:30.12.2011.године.

Љубо Петровић, дипл.ецц

Број 1
___
Службени гласник општине Осмаци
Уторак 25.01.2012.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

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
Тришић Љиљана из Ораовца, општина Зворник, именује се
за Надзорни орган на извођењу радова „Крпажа пољских путева на
подручју општине Осмаци.

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
6.000,00 КМ у корист Борачке организације општине Осмаци,
на име финансирања радова на изградњи централног спомен
обиљежја у Осмацима.

II

II

Задатак Надзорног органа је да утврди количине извезеног
и уграђеног посипнох каменог материјала и утрошене радне сате на
проширивању дијелова траса појединих путева од стране извођача
радова.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња,
економски код 415235, а за реализацију се задужује Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.

III

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

Борачка организација је дужна по завршетку радова
поднијети извјештај о утрошеним намјенским средствима.
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

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

Број:02-020-356/11
Љубо Петровић, дипл.ецц
Датум:29.12.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

Број:02-020-360/11
Датум:30.12.2011.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

III

ЗАКЉУЧАК
о исплати

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од 195,60 КМ у
корист Смиљанић Милана из Борогова, на име извршених радова на
изради ограде око споменика савезничким пилотима из II свјетског
рата.

ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
500,00 КМ у корист Добровољног ватрогасног друштва
Осмаци.

II
II
Средства из члана 1. овог Закључка 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.

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња,
економски код 415229, 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 ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-353/11
Датум:27.12.2011.године

Број:02-020-359/11
Датум:29.12.2011.године

Љубо Петровић, дипл.ецц
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Број 1
___
Службени гласник општине Осмаци
Уторак 25.01.2012.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од 962.50 КМ у
корист ЗТР месара „Близанци“ Каракај-Зворник, на име испорученог
печеwа за школску славу.
II

Одобрава се исплата средстава у износу од 193,90
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име испоручене
робе.
II

Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња, економски код
415217, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Начелник општине, економски код:412941, 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 ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-367/11
Датум:30.12.2011.године
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 9. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба
(„Службени гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и

Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-358/11
Датум:29.12.2011.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 104,60 КМ у
корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име испоручене робе.

ОДЛУКУ
O ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ
I

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.

Прихвата се понуда за набавку радова – Крпажа
пољских путева на подручју општине Осмаци, достављена од
стране понуђача „Аутопревозник“ Николић Новак Осмаци.
II
Са изабраним понуђачем ће се закључити посебан
Уговор о извођењу радова.

III
Овај 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број:02-020-366/11
Датум:30.12.2011.године
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Број:02-020-355/11
Датум:29.12.2011.год.

Љубо Петровић, дипл.ецц

Број 1
___
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Уторак 25.01.2012.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА

Финансирање предметне набавке ће се извршити са
потрошачке јединице: Oдјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 511324.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-364/11
Датум:30.12.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба
новогодишњих пакетића за дјецу запослених
скупштинских одборника.

IV

– Набавка
радника и

II
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
реализацију предметне јавне набавке износи 500,00 КМ.

за

IV
Финансирање предметне набавке ће се извршити са
потрошачке јединице: Oдјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код 412916.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 2. и 5. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба
(„Службени гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба – Набавка
санитарија за изградњу два купатила породицама у стању
социјалне потребе.
II
Јавна набавка ће се провести путем директног
споразума.

Број:02-020-357/11
Датум:29.12.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију предметне јавне набавке износи 3.000,00 КМ.
IV
Финансирање предметне набавке ће се извршити са
потрошачке јединице: Остала буџетска потрођња, економски
код 416148.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба – Набавка двије
заставе (БиХ и РС) и паравана за салу Дома културе.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

II
Број:02-020-361/11
Датум:30.12.2011.год.

Јавна набавка ће се провести путем директног споразума.

Љубо Петровић, дипл.ецц

III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
реализацију предметне јавне набавке износи 550,00 КМ.

за
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Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и

IV
Финансирање радова ће се вршити из средстава
општине Осмаци са потрошачке јединице – Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове,
економски код 513718.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА

VI
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба – Набавка хране и
пића за свечану сједницу Скупштине општине Осмаци у поводу
прославе Нове 2012.године.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

II
Јавна набавка ће се провести путем директног споразума.
III
Предвиђени максимални износ бруто средстава
реализацију предметне јавне набавке износи 610,00 КМ.

за

IV
Финансирање предметне набавке ће се извршити са
потрошачке јединице: Скупштина општине, економски код 412951.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

Број:02-014-2/12
Датум:12.01.2012.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 2. и 5. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба
(„Службени гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РAДОВА
I

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

ПРИСТУПА СЕ јавној набавци радова – Крпажа
пољских путева на подручју општине Осмаци.

Број:02-020-365/11
Датум:30.12.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
Ha основу члана 1. став 2., члана 3 став 1. под а) и члана 46.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 11. став 2.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба, број:02-020301/11 од 25.10.2011.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
„ИЗРАДА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦЕ КОЈА
ПОВЕЗУЈЕ СЈЕДИШТЕ ОПШТИНЕ СА МАГИСТРАЛНИМ
ПУТЕМ
М-4 ЗВОРНИК-ТУЗЛА“

II
Радови из члана 1. обухватају набавку превоз и
уградњу каменог материјала са радом машине на
проширивању траса пута гдје се укаже потреба.
III
Јавна набавка ће се провести путем директног
споразума.
IV
Предвиђени максимални износ бруто средстава за
реализацију предметне јавне набавке износи 4.500,00 КМ.
V

I
Приступа се јавној набавци радова „Израда главног
пројекта саобраћајнице која повезује сједиште општине са
магистралним путем М-4 Зворник-Тузла“ у Осмацима.

Финансирање предметне набавке ће се извршити са
потрошачке јединице: Oдјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412521.
VI

II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског захтјева.

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
30.000,00 КМ.

6

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-020-354/11
Датум:28.12.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број 1
___
Службени гласник општине Осмаци
Уторак 25.01.2012.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
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