Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:5/13
75406 Осмаци

05.Јул 2013 године
Осмаци

Члан 1.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
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 19.06.2013. године д о н
о с и
ОДЛУКУ
О именовању комисије за пријем службеника у ОАС(општинска
административна служба)у органу управе општине Осмаци

Овом Одлуком усваја се извјештај о раду ЈКП- РадСпреча за период 01.01.-31.12. 2012 годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је извјештај о раду
ЈКП,,Рад-Спреча'' за период 01.01- 31.12. 2012 године који се
састоји од 6 (шест) страна.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Осмаци.

Члан 1.
Именујуе
се комисија
за пријем службеника у
ОАС(општинска афдминистративна служба)у органу управе општине
Осмаци :
1.Јањић Јурош- предсједник
2.Рамић Медиха-члан
3.Токановић Мирослав-члан
4.Јањић Драгиша-члан
5.Михајловић Саво-члан
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена
у ,,Службеном гласнику општине Осмаци“
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-45/13
Датум:05.07.2013.године

Жиро-рачун
5510280000722908
Телефон:
056/337-314
факс:
056/337-259
sekretarsoosmaci@gmail.com

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Умшировић

На основу члана 30. Закона о Локалној Самоуправи (,,Сл.
гласник Републике Српске''број:101/04, 42/05, 118/05), чланa 31.
Статута општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци''
број:7/05) и члана 103. пословника о раду Скупштине општине
Осмаци (,, Службени гласник општине Осмаци'' број: 7/05 и 4/07) на
сједници одржаној дана 19.06.2013. године Скупштина општине д о н
о с и,
ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о раду ЈКП,, РАД- СПРЕЧА'' за 2012
годину

РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-43/13
Датум:21.06.2013. година
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. Закона о Локалној Самоуправи (,,Сл.
гласник Републике Српске''број:101/04, 42/05, 118/05), чланa
31. Статута општине Осмаци (,,Службени гласник општине
Осмаци'' број:7/05) и члана 103. пословника о раду
Скупштине општине Осмаци (,, Службени гласник општине
Осмаци'' број: 7/05 и 4/07) a на основу предлога Надзорног
одбора ЈКП „РАД-СПРЕЧА“ Осмаци, на сједници одржаној
дана 19.06.2013. године Скупштина општине д о н о с и,
ОДЛУКУ
О давању сагласности на повећање цјена комуналних
услуга у ЈКП,,Рад-Спреча'' Осмаци.
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се висина накнаде и начин
наплате комуналних услуга на подручју општине Осмаци.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је и предлог одлуке
надзорног одбора ЈКП „РАД-СПРЕЧА“ Осмаци о повећању
цијена комуналних услуга , састављен од (2) двије странице.
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Члан 3

Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
Службеном гласнику општине Осмаци.

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

РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-46/13
Датум:05.07.2013.године
Мехмедалија Имшировић

РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-42/13
Датум:21.06.2013.године
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 30. Закона о Локалној Самоуправи (,,Сл.
гласник Републике Српске''број:101/04, 42/05, 118/05), чланa 31.
Статута општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци''
број:7/05) и члана 103. пословника о раду Скупштине општине
Осмаци (,, Службени гласник општине Осмаци'' број: 7/05 и 4/07) на
сједници одржаној дана 19.06.2013. године Скупштина општине д о н
о с и,
ОДЛУКУ

На основу члана 26. Закона о попису
становништва, домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини 2013. године („Службени гласник БиХ“, број
10/12 и 18/13), члана 7. став 1. Закона о организацији и
спровођењу Пописа становништва, домаћинстава и станова
2013. године у Републици Српској („Сл. гласник РС“, број
70/12 и 39/13), члана 30. став 1. алинеја 29. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 31. став 1. алинеја 32. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број 7/05),
Скупштина општине Осмаци на наставку Шесте сједнице
одржане дана 04.07.2013. године, д о н о с и

О усвајању извјештаја о раду OO,,Црвени Крст ''Осмаци за 2012
годину
Члан 1.

ОДЛУКУ
Овом Одлуком усваја се извјештај о раду ОО,,Црвени
Крст'' Осмаци за период 01.01.-31.12. 2012 годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је извјештај о раду ОО,,Црвени
Крст'' Осмаци за период 01.01- 31.12. 2012 године састављен од 8
(осам) страна.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Осмаци.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-41/13
Датум:21.06.2013.године

I
Овом Одлуком формира се Пописна комисија општине
Осмаци за попис становништва, домаћинстава и станова у
Босни и Херцеговини 2013. године.
У састав Комисије именују се:
1. Филиповић Душко, предсједник
2. Црновчић Бошко, запосленик Службе за геодетске,
имовинско-правне послове и
Катастар, члан
3. Алибашић Енес, члан
4. Трипковић Злата, члан

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05),
члана 31. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број:7/05) и члана 103. Пословника о раду Скупштине
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05 и
4/07), Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
19.06.2013.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ
БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА2012. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о раду општинске
Борачке организације за период 01.01.-31.12.2012. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке о раду је извјештај о раду Борачке
организације за период 01.01.-31.12.2012. године приказан на 3 (три)
стране.

2

о формирању Пописне комисије општине Осмаци за попис
становништва,
домаћинстава и станова у БиХ 2013. Године

II
Пописна комисија општине Осмаци обавља сљедеће послове:
- руководи припремама, организовањем и спровођењем
Пописа на територији општине;
- врши избор и именовање инструктора и пописивача за
подручје општине;
-обавјештава становништво о значају Пописа, начину и
времену његовог спровођења, о
правима и дужностима
грађана и начину извршавања обавеза у Попису;
- брине о правилној примјени методолошких и
организационих упутстава;
-преузима штампани пописни материјал и дијели га
инструкторима, који га даље дистрибуирају пописивачима;
- осигуравају просторије и услове за спровођење обуке
општинских инструктора и пописивача;
- проводи наздор над радом инструктора и осталих учесника у
Попису;
- издаје прописана овлаштења за рад учесницима у Попису;
- предузима мјере које гарантују комплетан обухват јединица
Пописа;
- преузима пописни материјал од инструктора, организују и
контролишу обухват и квалитет пописног материјала;
- обезбјеђује складиштење пописног материјала уз испуњење
прописаних безбједносних мјера и условаодређених Законом
о заштити личних података;
- организује превоз и правовремено достављање пописног
материјала на мјесто уноса;
- припрема обрачун трошкова насталих за припрему и
спровођење Пописа у складу са инструкцијама.
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III

Члан 3.

За свој рад Пописна комисија локалне самоуправе одговара Агенцији
за статистику БиХ и
Републичком заводу за статистику РС.
Пописна комисија по завршетку послова из члана II ове Одлуке
подноси Извјештај о раду
одговорним институцијиама из претходног става, најкасније до
31.10.2013. године.

Сеоски водовод је јавни водовод за снабдијевање
водом за пиће сеоског насеља, који има уређено и
заштићено

Средства за финансирање рада Пописне комисије локалне
самоуправе обезбјеђују се из Буџете
Републике Српске и БиХ, из међународних донација, Буџета јединице
локалне самоуправе и других извора.

каптажу,

уређај

за

дезинфекцију воде, резервоар, пумпну станицу и
разводну

IV

извориште,

мрежу,

а

којим

не

управља

Јавно

комунално предузеће, односно друго предузеће.
Одредбе
насељена

ове

одлуке

мјеста

не

односе

која

се

на

искључиво

она

користе

гравитациону воду, осим уколико се на збору
V

грађана не донесе другачија одлука.

Мандат (период рада) чланова Пописне комисије локалне самоуправе
траје од 05.07.2013. до
31.10.2013. године.
VI
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном
гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-44/13
Датум:05.07.2013.године

Члан 4.
Послови

изградње,

заштите

сеоских

одржавања,

водовода

у

управљања и

надлежности

су

мјесних Водоводних одбора.
II -

ИЗГРАДЊА

ВОДОВОДА

И

ПРИКЉУЧИВАЊЕ НА ВОДОВОДНУ МРЕЖУ
ПРЕДСЈЕДНИК
Члан 5.

Мехмедалија Имшировић

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник Републике Српске, број 101/04,
42/05 и 118/05), члана 6. Закона о комуналним
дјелатностима (Службени гласник Републике Српске,
број 124/11) , те члана 17. и 53 Статута општине
Осмаци (Службени.гласник општине Осмаци, број 7/05
и 5/12), Скупштине општине Осмаци је на 7 редовној
сједници одржаној дана 04.07.2013. године донијела

Изградња

сеоских

водовода

програму

изградње

и

врши

се

одржавања

према
сеоских

водовода који усваја Скупштина општине Осмаци.
Изградња сеоских водовода врши се на основу
водопривредне

сагласности

и

одобрења

за

грађење.
Члан 6.

ОДЛУКА
о сеоским водоводима

Средства за изградњу и инвестиционо и текуће
одржавање сеоских водовода обезбјеђују се из

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

буџета општине Осмаци, накнаде за утрошену
воду,

Члан 1.

накнаде

за

прикључење

на

водоводну

мрежу и учешћа грађана.
Овом

одлуком

уређује

се

изградња,

одржавање,
Члан 7.

коришћење, управљање и заштита сеоских водовода.

Изузетно, може се одобрити градња и одржавање

Члан 2.

сеоског
Вода

је

добро

од

општег

интереса,

којим

водовода

групи

грађана

ако

такав

се

водовод служи за снабдјевање водом до 10

задовољавају опште и појединачне потребе, без обзира

домаћинстава, а њихово се снабдјевање водом не

на то да ли се налази на земљишту у приватној или

може

државној својини.

рационалан начин.

другачије

рјешити,

на

економичан

и

Инвеститори водовода из претходног става дужни
су закључити међусобни уговор о заједничкој

3
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градњи и одржавању водовода те исти овјерити код

другог корисника, на начин из става 1. овог

надлежног суда.

члана, наставиће се, у року од три дана, са

Примјерак уговора из предходног става, инвеститори су
дужни

доставити

надлежном

Одјељењу

у

оквиру

испоруком воде из сеоског водовода.
III - УПРАВЉАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА

Администартивне службе општине Осмаци, који води

Члан 13.

посебну евиденцију о тим водоводима.
Послове

Члан 8.

управљања,

одржавања

и

заштите

сеоских водовода организује и води Водоводни

Прикључење на сеоски водовод одобрава надлежни

одбор, а о водоводима из члана 7. ове одлуке

Водоводни одбор.

инвеститори изградње (грађани) тога водовода.
Члан 9.

Водоводни

Прикључак на водоводну мрежу може се извршити само
на основу одобрења из претходног члана, на начин и
под условима утврђеним тим одобрењем.

одбор

Водоводним одбором којим се регулише начин и услови
коришћења сеоског водовода.

бира

и

разрјешава

на

зборовима грађана у складу са одредбама Статута
мјесне заједнице које дефинишу ову област.
Предсједника

Корисник прикључка дужан је закључити уговор са

се

и

потпредсједника

водоводног

одбора бирају и разрешавају чланови одбора
надполовичном већином гласова укупног броја
чланова одбора.
Водоводни одбор доноси одлуке из дјелокруга

Члан 10.

свог

Радове на директном прикључењу на водоводну мрежу

рада

искључиво

сједницама

одбора,

већином гласова укупног броја чланова одбора.

може извести правно или физичко лице компетентно за

Члан 14.

ову врсту радова, уз непосредни надзор стручног лица
којег одреди Водоводни одбор.

на

Водоводни одбор је дужан успоставити и водити
евиденцију

Члан 11.

и

документацију

о

сеоским

водоводима.

Прикључци извршени без водомјера морају се извршити
преко водомјера у року од једног мјесеца рачунајући од
дана ступања на снагу ове одлуке.

Водоводни одбор је обавезан да најмање једном
годишње поднесе збору грађана наративни и
финансијски извјештај о свом раду .

Члан 12.

Члан 15.

Забрањено је вршити прикључење на сеоски водовод
преко прикључка и унутрашњих инсталација другог
корисника.

Под одржавањем сеоских водовода подразумјева
се инвестиционо и текуће одржавање заштитне
зоне изворишта, објеката, уређаја, водоводне

Унутрашњим инсталацијама сматрају се све инсталације

мреже до водомјера, укључујући и водомјер у

од водомјера до последње изливне јединице, а у

технички исправном стању, те обезбјеђивање

случајевима гдје није уграђен водомјер – од мјеста

хигијенске

прикључка на водоводну мрежу.

законским и стручним нормама.

Кориснику

сеоског

водовода,

који

је

исправности

става, биће обустављена испорука воде.

у

складу

са

Члан 16.

дозволио

прикључење другом лицу, на начин из претходног

воде,

За

обављање

послова

одржавања

и

заштите

сеоских водовода, Водоводни одбор закључује

По престанку разлога за обуставу испоруке воде и

уговор

измирењу свих трошкова проузрокованих прикључењем

регистрованом и овлашћеном за обављање тих

4

са

предузећем,

односно

установом
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послова или физичким

лицем које посједује потребна

стручна знања за обављање наведених послова.
Избор

субјекта

за

обављање

послова

Члан 20.
Забрањено

одржавања

је

неовлашћеним

руковање, оправка и

лицима

отклањање

свако

кварова на

сеоских водовода врши се путем конкурса, у складу са

објектима, уређајима и инсталацијама сеоског

Законом

водовода,

о

комуналним

дјелатностима

гласник Републике Српске, број 124/11)

(Службени
и законским

осим

у

прописима којима се регулише поступак јавне набавке.
Члан 17.
Трошкови

одржавања

случајевима

када

је

то

неопходно због спречавања већих штета.
Члан 21.
Када услед суше, већих техничких кварова, или

водоводних

инсталација

и

из

других

разлога,

до

терет корисника прикључка, који је дужан да се брине

снабдјевање потрошача,

о исправности тих инсталација и уређаја.

донијети одлуку о ограничењу коришћења воде,
о

одређене

нормално

Водоводни одбор може

коришћењу
потребе,

за

или

несташице

односно

потребне

смањења

уређаја, од прикључка на водоводну мрежу, падају на

Члан 18.

воде,

дође

и

воде

искључиво

коришћењу

воде

за
у

Корисник прикључка дужан је да све кварове на

одређеним временским интервалима, водећи при

инсталацијама

томе рачуна о расположивим количинама воде и о

и

уређајима,

из

претходног

члана,

отклони у што краћем року, а најкасније у року од 24
часа од момента настанка квара.
Власник,

односно

корисник

потребама грађана .
О одлуци из претходног става, као и условима

водоводног

прикључка,

кориштења воде и временом трајања ограничења,

дужан је бринути се, да водомјерни шахт буде увијек

Водоводни

чист и сув, а водомјер добро заштићен од мраза и

уобичајен начин, упознати кориснике водовода

одбор

механичког оштећења, те да прилаз шахту увијек буде

најмање 48 часова прије ступања на снагу такве

слободан.

одлуке.

одговорност,

за

штету

насталу

због

непоштовања става 2. овог члана, те сноси трошкове
оправке водомјерне гарнитуре.
О кваровима на прикључку, корисник прикључка је
дужан одмах обавјестити Водоводни одбор .

дужан,

на

погодан

и

Члан 22.

Власник, односно корисник водомјерног шахта сноси
материјалну

је

Са

мреже

сеоског

водовода

биће

искључен

корисник који:
1. прикључи се на водоводну мрежу без одобрења
из члана 8. ове одлуке,
2. не закључи уговор из члана 9. ове одлуке,

Члан 19.
Уколико радови на одржавању и оправци водоводне
мреже и објеката захтјевају обуставу испоруке воде

3. не плати накнаду за коришћење воде за два
мјесеца,

дуже од 4 часа, Водоводни одбор је дужан да о

4. не изврши поправку инсталација и уређаја које

обустави

је дужан одржавати у року из члана 18 ове

испоруке

воде

обавјести

потрошаче,

на

погодан и уобичајен начин, 24 часа прије обуставе
испоруке воде.

одлуке,
5. дозволи другом кориснику да се прикључи на

Обавеза из претходног става не односи се на случајеве

водоводну мрежу преко његовог водомјера или

када

унутрашњих инсталација,

се

ради

о

хитним

интервенцијама

водоводних цијеви, загађење воде и слично).

(пуцање

6.

не

придржава

се

одлуке

о

ограничењу

потрошње воде,

5
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7. не изврши уградњу водомјера у остављеном року,

домаћинства, дјелатност за коју се користи вода,

8. не измири претходна дуговања из члана 30. ове
одлуке.
Трошкови

искључења

и

поновног

укључења

на

број запослених, број стоке и друге чињенице и
околности које утичу на потрошњу воде.
V - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.

водоводну мрежу падају на терет корисника чије је
искључење, односно прикључење извршено.
Висину накнаде за искључење и поновно укључење
доноси водоводни одбор.

заштите

изворишта

1. прикључи се на водоводну мрежу без одобрења

воде

за

пиће

спроводи

Водоводни одбор у складу са законским одредбама и
програмима санитарне заштите донесеним на основу
Правилника о мјерама заштите, начину одређивања и
одржавања

зона

и

појасева

санитарне

заштите,

подручја на којима се налазе изворишта, као и водних
објеката
(Службени

и

вода

казниће се за прекршај предузеће или друго
правно лице ако:

Члан 23.
Мјере

Новчаном казном у износу од 500 до 7.000 КМ

намјењених

људској

употреби

гласник Републике Српске, број 7/03) и

Правилника о хигијенској исправности воде за пиће
(Службени гласник Републике Српске, број 40/03).
IV - НАКНАДА ЗА ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОД И
НАКНАДА ЗА УТРОШЕНУ ВОДУ

из члана 8. ове одлуке,
2. не закључи уговор из члана 9. ове одлуке,
3. не изврши поправку инсталација и уређаја које
је дужан одржавати, у року из члана 18. Ове
одлуке,
4.

не

придржава

се

одлуке

ограничењу

потрошње воде из члана 21. ове одлуке,
5. дозволи другом кориснику да се прикључи на
водоводну мрежу преко његовог водомјера или
унутрашњих инсталација,
6. не изврши уградњу водомјера

Члан 24.

о

у остављеном

року из члана 29. ове одлуке.

Накнаду за прикључење на сеоски водовод утврђује

7. не измири претходна дуговања из члана 30.

Водоводни одбор, а иста не може бити мања од учешћа

ове одлуке.

грађана у изградњи тог водовода.

За наведене прекршаје казниће се и одговорно

Члан 25.

лице у правном лицу новчаном казном у износу од

Накнаду за утрошену воду из сеоског водовода плаћају

200 до 1.800 КМ.

сви корисници сеоског водовода који су у надлежности

Ако је прекршај из става 1. овог члана починио

Водоводног одбора.

самостални предузетник, казниће се новчаном

Накнада се плаћа по 1 м3 утрошене воде по цијени коју

казном од 200 до 1.000 КМ.

утврђује Водоводни одбор, на законом прописан начин

За прекршај из става 1. овог члана казниће се

и по процедури предвиђеној за формирање цијена

физичко лице новчаном казном од 100 до 600 КМ.

комуналних услуга.
Корисници

сеоског

У складу са Законом о комуналној полицији,
водовода

који

су

прикључење

извршили без водомјера, прије ступања на снагу ове
одлуке, до уградње водомјера, накнаду за утрошену
воду плаћају у паушалном износу.
Накнада у паушалном износу одговара висини накнаде
за могући утрошак воде с обзиром на број чланова

6

надзор

над

спровођењем

Комунална полиција.

ове

одлуке

врши
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VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Сеоске водоводе, који буду изграђени до дана ступања
на снагу ове одлуке, без обзира чијим средствима су
изграђени, изузев водовода из члана 7. ове одлуке,
преузеће

Водоводни

одбор

на

даљње

управљање,

одржавање и заштиту.

дужан извршити одмах након његовог избора.
Члан 28.
преузете

сеоске

водоводе,

за

које не

постоји

грађевинска и употребна дозвола, Водоводни одбор ће
у сарадњи са надлежним органом општине Осмаци
покренути процедуру за добијање наведених дозвола,
непосредно по усвајању ове Одлуке.
Члан 29.
Корисници

сеоских

ЗАКЉУЧАК
о давању подршке СО-е породици Станишић
Боре из Цапарди у рјешавању спора.
Члан 1.

Преузимање сеоских водовода Водоводни одбор је

За

На основу члана 30. Закона о Локалној Самоуправи (,,Сл.
гласник Републике Српске''број:101/04, 42/05, 118/05), чланa
31. Статута општине Осмаци (,,Службени гласник општине
Осмаци'' број:7/05) и члана 103. пословника о раду
Скупштине општине Осмаци (,, Службени гласник општине
Осмаци'' број: 7/05 и 4/07), на сједници одржаној дана
04.07.2013. године Скупштина општине д о н о с и,

водовода

који

су

прикључење

Овим закључком СО-е даје пуну подршку породици
Станишић у рјешавању спора између породице Станишић и
Електродистрибуције Бијељина насталим око изградње
далековода 35 КВ и постављањем стубног мјеста број 41 у
дворишту породице Станишић.
Члан 2.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у Службеном гласнику општине Осмаци.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-48/13
Датум:05.07.2013.године
Мехмедалија Имшировић

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

извршили без водомјера, дужни су уградити водомјер, о
своме трошку, у року од мјесец дана од дана ступања
на снагу ове одлуке.
Члан 30.
Корисници сеоских водовода који нису уплатили своје
учешће

за

изградњу,

реконструкцију

и

санацију

локалног водовода ,а за шта је претходно донешена
одлука на збору грађана, дужни су измирити своје
обавезе одмах, а најкасније у року од мјесец дана од

Члан 31.
одлука

ступа

на

снагу

осмог

дана

од

дана

објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
Скупштина општине Осмаци
Број:01-022-__/13
Датум:05.07.2013. године

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I
Приступа се јавној набавци роба-набавка три печата
за мјесну заједницу Осмаци, Цапарде и Борогово.

ступања на снагу ове одлуке.

Ова

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

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са предузећем фотокопирница „Бисер“
Зворник.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи до 140,00 КМ.
IV
Финансирање радова ће се вршити из средстава
општине Осмаци са потрошачке јединице – Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове,
економски код 51132.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
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Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-29/13
Датум: 15.05.2013.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
Ha основу члана 119. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 45705 И 118/05)
и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци,
доноси
ОДЛУКУ
O РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
I
Расписује се Јавни конкурс за пријем начелника Одјељења
у Општинску административну службу Осмаци, и то:
Начелник Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности и
Начелник Одјељења за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове.
II
Општи и посебни услови и посебни услови за пријем биће
прописани у Јавном конкурсу.
III
Јавни конкурс објавити у Службеном гласнику Републике
Српске и најмање јеном дневном листу у Републици Српској.
IV
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-95/13
Датум: 16.05.2013.год.

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

Ha основу члана 1. став 2., члана 3 став 1. под а) и члана 46.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 11. став 2.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба, („Службени
гласник општине Осмаци“, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ УСЛУГА
„ШТАМПАЊЕ МОНОГРАФИЈЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ“
I
Приступа се јавној
монографије општине Осмаци.

набавци

услуга

II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског посдтупка.

–

Штампање

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
10.000,00 КМ.
IV
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
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V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-117/13
Датум: 23.05.2013.год.
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
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА
ЗА ПРОСЛАВУ КРСНЕ СЛАВЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
I
Именује се Организациони одбор за прославу „Св.
Духова“, крсне славе општине Омсаци на дан
23.06.2013.године, и то:
1. Петровић Љубо, предсједник,
2. Вукићевић Миладин, члан,
3. Капур Владо, члан,
4. Ерић Ненад, члан,
5. Јањић Јурош, члан,
6. Јакшић Радо, члан и
7. Симић Славко члан.
8.
II
Задатак Организационог одбора је да изврши све
припреме за организацију славе (организује набавку хране и
пића, обезбједи свештеника за вјерски обред, направи списак
гостију, достави позивнице гостима и др.).
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
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-120/13
Датум: 05.06.2013.године.
Љубо Петровић, дипл.ецц
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05),
члана 2. и 5. Правилника о поступку директног споразума
(„Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба
(„Службени гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I
Приступа се јавној набавци роба - Заштитна мрежа
од полиестера величине 105 м2 за школску фискултурну салу
на Цапардама.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са предузећем „Домаћа радиност“
Прилук-Живинице.

Број 5
___
Службени гласник општине Осмаци
петак 05.07.2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи 914,00
КМ.
IV
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-121/13
Датум: 05.06.2013.год.

II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са УР МОТЕЛ „ДОЛИНА МИРА“
ОРАОВАЦ-ЗВОРНИК.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 750,00 КМ. У цијени је урачунат ПДВ.

НАЧЕЛНИК
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 РОБА
I
Приступа се јавној набавци сервисирања службеног аута
ШКОДА ОКТАВИА.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са предузећем „Универзал“ А.Д. Бијељина.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
1.200,00 КМ.
IV
Финансирање радова ће се вршити из средстава општине
Осмаци са потрошачке јединице – Одјељење за општу управу,
просторно уређење и комуналне послове, економски код 412531.
V
За реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-123/13
Датум: 29.05.2013.год.

I
Приступа се јавној набавци радова – Набавка хране
за прославу „Св. Духови“, Крсне славе општине Осмаци.

IV
Трошкове набавке књижити на конто 412943.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-138/13
Датум: 20.06.2013.год.
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
ОДЛУКА
о додјели Монографије општине Осмаци
I
Органима
државне
управе,
установама,
институцијама, јавним предузећима, вјерским заједницама и
удружењима одобрава се додјела у трајно власништво
Монографије општине Осмаци у по једном примјерку, како
слиједи:
Министарство управе и локалне самоуправе
Бања Лука,
Полицијска станица Осмаци,
Основна школа „Алекса Шантић“ Осмаци,
Музеј Бијељина,
Епархија зворничко-тузланска,
Манастир Папраћа,
Српска православна црквена општина Осмаци,
Српска
православна
црквена
општина
Цапарде,
Црвени крст Осмаци,
Борачка организација Осмаци,
Удружење „Бирач-Дрина“ Београд.

НАЧЕЛНИК
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

II
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
Број: 02-014-143/13
Датум: 25.06.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
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Број 5
___
Службени гласник општине Осмаци
петак 05.07.2013.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 РАДОВА
I
Приступа се јавној набавци радова – Чишћење корита и
насипа Спрече у Вилчевићима.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са АУТОПРЕВОЗНИКОМ Николић Новаком из Осмака.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи 800,00
КМ. У цијени је урачунат ПДВ.
IV
Трошкове набавке књижити на конто 412822.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-145/13
Датум: 26.06.2013.год.

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић,дипл.ецц

Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
I
Приступа се јавној набавци радова – Трасирање и
насипање пута у Јешићима.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са АУТОПРЕВОЗНИКОМ Николић Новаком из Осмака.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
1.150,00 КМ. У цијени је урачунат ПДВ.
IV
Трошкове набавке књижити на конто 412822.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.

10

VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-144/13
Датум: 26.06.2013.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
РАДОВА
I
Приступа се јавној набавци радова – Насипање пута
поред Спрече у Осмацима (између старог и новог моста).
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са АУТОПРЕВОЗНИКОМ Николић
Новаком из Осмака.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 900,00 КМ. У цијени је урачунат ПДВ.
IV
Трошкове набавке књижити на конто 412822.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-142/13
Датум: 25.06.2013.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
РАДОВА

Број 5
___
Службени гласник општине Осмаци
петак 05.07.2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
I
Приступа се јавној набавци радова – Чишћење корита и
насипа Спрече у Шарцима (Трновача).
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са АУТОПРЕВОЗНИКОМ Николић Новаком из Осмака.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи 600,00
КМ. У цијени је урачунат ПДВ.
IV
Трошкове набавке књижити на конто 412822.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-146/13
Датум: 26.06.2013.год.

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

На основу члана 2. тачка е) Закона о трезору („Службени
гласник Републике Српске“, број:28/13) и члана 54. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са предузећем „Папраћа Гранит“ д.о.о.
Вилчевићи-Осмаци.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 535,20 КМ.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-162/13
Датум: 04.07.2013.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи
Марић Драгомиру из Сајтовића, општина Осмаци у износу од
300,00 КМ на име помоћи за трошкове сахране сина Марић
Борислава.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.

ОДЛУКУ
о отварању рачуна за посебне намјене
I
За потребе дјеловања и рада Мјесних заједница на подручју
општине Осмаци отварају се рачуни за посебне намјене и то:
1. Рачун посебних намјена за Мјесну заједницу Осмаци,
2. Рачун посебних намјена за Мјесну заједницу
Борогово и
3. Рачун посебних намјена за Мјесну заједницу Цапарде.

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“.

II
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
Број: 02-014-96/13
Датум: 16.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-159/13
Датум: 01.07.2013.године.
Љубо Петровић, дипл.ецц

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

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 и радова – Ограђивање
изворишта у Пантелићима за потребе водовода у Борогову.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 300,00
КМ у корист ОШ „Алекса Шантић“ Осмаци за организацију
матурске вечери ученицима деветог разреда.
II
Исплату из члана 1. књижити на буџетску резерву.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-97/13
Датум: 16.05.2013.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

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

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

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 500,00
КМ у корист Српске православне црквене општине Осмаци.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 415214.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Бајагић
Радомиру из Борогова, општина Осмаци, у износу од 50,00 КМ на
име помоћи за вађење пасоша кћерки Бајагић Андријани ради
одласка на море.

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

II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-98/13
Датум: 16.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-100/13
Датум: 16.05.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
приједлог социјалног радника, Начелник општине Осмаци,
доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи
Бајагић Драгославу из Борогова, општина Осмаци, у износу
од 50,00 КМ.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Ракита
Лели из Београда у износу од 300,00 КМ на име помоћи за трошкове
сахране мајке Јовановић Кеве.

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

II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-99/13
Датум: 16.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-101/13
Датум: 16.05.2013.године Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
приједлог социјалног радника, Начелник општине Осмаци,
доноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи
Кмекић Миладину сину Милана из Борогова, општина
Осмаци, у износу од 300,00 КМ на име помоћи за лијечење.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.
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III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-102/13
Датум: 16.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00
КМ у корист ОШ „Алекса Шантић“ Осмаци, на име закупа
просторија за одржавање избора за избор чланова Савјета
мјесних заједница.

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

II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
Буџетска резерва.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 200,00 КМ у
корист Регионалног удружења ампутираца Бијељина.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто:415218

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

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-109/13
Датум:20.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

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

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-107/13
Датум: 17.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава са гранта :
Борачкој организацији општине Осмаци у
износу од 560,00 КМ и
ОО Црвеног крста Осмаци у износу од 950,00
КМ.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити
путем благајне.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 215,00 КМ у
корист д.о.о. „Папраћа гранит“ Вилчевићи, а на име испорученог
грађевинског материјала за израду пропуста на Новом Насељу.

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

II
Исплату књижити на конто: 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
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-106/13
Датум: 17.05.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-108/13
Датум: 20.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 430,00
КМ у корист ЈП „Ветеринарска амбуланта“ Осмаци за
субвенцију трошкова осјемењивања приплодних грла на
подручју општине Осмаци.
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II
Исплату из члана 1. књижити на конто: 415224
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-111/13
Датум: 20.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу 300,00 КМ
члановима Комисије за процјену потреба и усмјеравању дјеце и
омладине са сметњама у развоју и то:
1. Вера
Танацковић,
педијатар..................................................50,00 КМ
2. Анђа
Давидовић,
дипл.психолог............................................50,00 КМ
3. Драгана
Митровић,
дипл.соц.
радник....................................50,00 КМ
4. Мирослав
Билбија,
неуропсихијатар......................................50,00 КМ
5. Ружа
Гајић,
дефектолог...........................................................50,00
КМ
6. Весна
Савић,дипл.дефектологлогопед...................................50,00КМ
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто:
412937.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-116/13
Датум:23.05.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 40,00 КМ у
корист ПВЈ општине Зворник, а на име контрола и сервисирање
ватрогасних апарата.
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II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто:412532.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-114/13
Датум:22.05.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 390,00
КМ у корист ЈП Службени гласник Републике Српске, а на
име објављивања конкурса за избор начелника одјељења.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Одјељења за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код:412332, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-112/13
Датум:22.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу 195,00 КМ
члановима Комисије за утврђивање способности лица у
поступку остваривања права из социјалне заштите и то:
1.Поповић Слађана.......................................60,00 КМ
2.Цвијетић Весна...........................................45,00 КМ
3.Ристић Наташа............................................45,00 КМ
4.Јањић Ирена..............................................45,00 КМ
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто: 412937.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-115/13
Датум:22.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 209,50 КМ у
корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име набавке средстава за
одржавање чистоће.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:412321.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-113/13
Датум:22.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 630,00 КМ
члановима Бирачких одбора за спровођење избора за избор чланова
Савјета мјесних заједница Осмаци, Цапарде и Борогово.
II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити путем
благајне.
III
Средства књижити на конто:412934.
IV
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
V
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-110/13
Датум:20.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
ОДОБРАВА СЕ исплата средстава у износу од
365,14 КМ у корист А.Д. „Универзал“ Бијељина на име
редовног сервисирања путничког возила „Голф“.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412531, а за
реализацију се задужује Одјељење за привреду, финансије и
друштвене дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-119/13
Датум:31.05.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 13.
тачка 2. Појединачног колективног уговора , број:02-020-1/12
од 30.01.2012.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 200,00
КМ у корист Јакшић Раде из Шараца, општина Осмаци, а на
име помоћи у случају смрти члана уже породице односно
смрти мајке Јакшић Руже.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 411235.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-103/13
Датум: 16.05.2013.године Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 13.
тачка 2. Појединачног колективног уговора , број:02-020-1/12
од 30.01.2012.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 200,00
КМ у корист Зеленовић Драгана из Борогова, општина
Осмаци, а на име помоћи у случају смрти члана уже породице
односно смрти оца Зеленовић Саве.
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II
Исплату из члана 1. књижити на конто 411235.
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“.

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-125/13
Датум:11.06.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-104/13
Датум: 16.05.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 42.
Тачка д). Појединачног колективног уговора , број:02-0201/12 од 30.01.2012.године, Начелник општине Осмаци, д о н о
си

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 једнократних новчаних
помоћи социјално угроженим породицама на подручју општине
Осмаци у износу од 1.400,00 КМ.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Свим запосленим радницима у Општинској
административној служби Осмаци одобрава се исплата
регреса у 2013.години, а на име коришћење годишњег одмора.
II
Прилог овом закључку је списак запослених
радника са појединачним износима висине регреса.

II
Исплату извршити по списку који је саставни дио овог
закључка.

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

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“.

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-129/13
Датум: 12.06.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-124/13
Датум: 07.06.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 600,00 КМ за 20
дјеце која путем Фонда дјечије заштите Републике Српске љетују на
мору.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:416114.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности, а прилог овом
закључку је списак дјеце.
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На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи
Стевановић Сави из Осмака, општина Осмаци у износу од
100,00 КМ на име помоћи за дјетета на море.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-135/13
Датум: 13.06.2013.године Љубо Петровић,дипл.ецц
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На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи Јеличић
Илији из Цапарди, општина Осмаци, у износу од 56,75 КМ на име
помоћи за набавку заштитних инјекција „CLEXANE“ ampule
40mg/0,4 ml.
II
Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-136/13
Датум: 19.06.2013.године
Љуо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата у корист Рачунарски центар
„Шћекић“ Рогатица у износу од 150,00 КМ на име одржавања WEB
странице општине Осмаци.
II
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-137/13
Датум: 19.06.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 193,05 КМ у
корист д.о.о. „6 Новембар“ Зворник, а на име набавке заставa БиХ и
Републике Српске.

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-151/13
Датум: 26.06.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 3.000,00
КМ у корист Опћинског суда у Калесији, на име депозита у
предмету, број: 29 0 P 001087 01 P, тужбе Бећаревић Милана и
других против тужене БиХ и других.
II
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-152/13
Датум: 26.06.2013.године Љубо Петровић,дипл.ецц

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 233,44
КМ у корист ЈП Службени гласник Републике Српске, а на
име набавке образаца извода из матичних књига.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу:
Одјељења за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код:412311, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-156/13
Датум:01.07.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

II
Исплату књижити на конто 412312.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
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Број 5
___
Службени гласник општине Осмаци
петак 05.07.2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 50,00 КМ у
корист ЦР „Орхидеја“ Зворник, а на име набавке цвијећа поводом
крсне славе општине „СВ. Духови“.
II
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-157/13
Датум: 01.07.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 133,61 КМ у
корист д.о.о. „Црна Гора“ Зворник, а на име набавке пецива поводом
крсне славе општине „Св. Духови“.
II
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-155/13
Датум: 01.07.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-163/13
Датум: 04.07.2013.године Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Капур Владо
из Борогова, општина Осмаци,
именује
се
за
Надзорног
органа
на
изградњи
мултифункционалног игралишта и набавци реквизита у
Борогову, општина Осмаци.

II
Задатак Надзорног органа је да редовно прати
извођење радова у складу са предмјером радова.

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-90/13
Датум:30.04.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
("Службени гласник општине Осмаци", број:7/06), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за утврђивање оштећења на локалним
путевима
I
У Комисију за утврђивање оштећења на локалним
путевима на подручју општине Осмаци, именују се:
1. Јакшић Радо, предсједник,
2. Тришић Љиљана, члан
3. Сикимић Драгиша, члан

ЗАКЉУЧАК
о исплати

II
Задатак Комисије је да утврди оштећења на
локалним путевима, те да о томе сачине записник и предложе
приједлог мјера за њихову санацију.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 254,70 КМ у
корист СТР „Маја“ Осмаци, а на име набавке пића поводом крсне
славе општине „Св. Духови“.

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

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-118/13
Датум:31.05.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
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Број 5
___
Службени гласник општине Осмаци
петак 05.07.2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
На основу члана 40. и 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 54.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Начелник општине Осмаци,
д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

РЈЕШЕЊЕ
о формирању безбједносног форума
Члан 1.
Формира се безбједносни форум, који ће се састајати по
потребама, у следећем саставу:
1. Начелник општине Осмаци,
2. Предсједник СО-е Осмаци,
3. Предсједници Савјета мјесних заједница,
4. Представник Српске православне цркве,
5. Представник Исламске вјерске заједнице,
6. Представници невладиних организација,
7. Представници ЕУПМ,
8. Представници ОХР-а,
9. Командир Полицијске станице Осмаци,
10. Директор Основне школе и
11. Социјални радник.
Члан 2.
Радом безбједносног форума
општине Осмаци.

координира

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

I
Миличић Никола из Вилчевића, општина Осмаци,
именује се за Надзорни орган на извођењу радова „Чишћење
корита и насипа Спрече у Шарцима (Трновача)“.
II
Задатак Надзорног органа је да контролише
квалитет радова и материјала од стране извођача
Аутопревозник Николић Новак Осмаци, а у складу са
предмјером и предрачуном и прихваћеном понудом за
извођење радова.
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”.

начелник

Члан 3.
Задатак безбједносног форума је да успостави што прије
бољу сарадњу са тужилаштвом и судством и да тражи да се да
приоритет рјешавању проблема на националној основи на територији
општине Осмаци.
Члан 4.
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
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-133/13
Датум:13.06.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Јакшић Радо из Шараца, општина Осмаци, именује се за
Надзорни орган на извођењу радова „Изградња приступног пута до
вишенамјенског објекта у Осмацима“ .
II
Задатак Надзорног органа је да контролише квалитет
радова и материјала од стране извођача д.о.о. „Кипарис“ Зворник, а у
складу са предмјером и предрачуном и прихваћеном понудом за
извођење радова.
По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-147/13
Датум: 26.06.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Филиповић Цвјетомир из Цапарди, општина
Осмаци, именује се за Надзорни орган на извођењу радова
„Чишћење корита и насипа Спрече у Вилчевићима“.
II
Задатак Надзорног органа је да контролише
квалитет радова и материјала од стране извођача
Аутопревозник Николић Новак Осмаци, а у складу са
предмјером и предрачуном и прихваћеном понудом за
извођење радова.
По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-148/13
Датум: 26.06.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-134/13
Датум: 13.06.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

19

Број 5
___
Службени гласник општине Осмаци
петак 05.07.2013.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
I
Јешић Слободан из Осмака, општина Осмаци, именује се за
Надзорни орган на извођењу радова „Трасирање и насипање пута у
Јешићима“.
II
Задатак Надзорног органа је да контролише квалитет
радова и материјала од стране извођача Аутопревозник Николић
Новак Осмаци, а у складу са предмјером и предрачуном и
прихваћеном понудом за извођење радова.
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”.

Члан 1.
У члану 56. Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних мјеста у Општинској
административној служби Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:5/11 и 3/13) у табели бр.4. додаје се
редни број 8. и гласи „референт за одржавање“, а у истом
члану иза тачке 4.7. додаје се тачка 4.8. која гласи:
„Референт за одржавање
Опис послова:
стара
се
о
потребама
и
утрошку
канцеларијског материјала,
стара се о потребама и утрошку хигијенских
средстава за одржавање чистоће,
помаже другом помоћном и техничком
особљу у обављању њихових послова када се
за то укаже потреба,
обавља и друге послове по налогу начелника
општине и непосредног руководиоца.
Број извршилаца 1.
Група и степен сложености: оперативно-технички,
једноставнији.
Услови за вршење послова: III/IV степен стручне
спреме, шест мјесец радног искуства.“

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-149/13
Датум: 26.06.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-160/13
Датум: 01.07.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Урумовић Славољуб из Осмака, општина Осмаци, именује
се за Надзорни орган на извођењу радова „Насипање пута поред
Спрече (између старог и новог моста)“.
II
Задатак Надзорног органа је да контролише квалитет
радова и материјала од стране извођача Аутопревозник Николић
Новак Осмаци, а у складу са предмјером и предрачуном и
прихваћеном понудом за извођење радова.
По завршетку радова Надзорни орган ће поднијети
извјештај о свом раду.
III
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-150/13
Датум: 26.06.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
На основу члана 43. тачка 8. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04 и 42/05), члана
46. тачка 8. и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05) и члана 19. Одлуке о Општинској
административној служби Осмаци (Службени гласник општине
Осмаци“, број:5/11), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ АДМИНИСТРАТИВНОЈ СЛУЖБИ
ОСМАЦИ
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