АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
На основу члана 41. став 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске'' бр:101/04), члана 47. Статута
општине Осмаци „Службени гласник општине Осмаци“, бр:7/05), члана 158. Пословника Скупштине општине Осмаци (,,Службени
гласник општине Осмаци бр:7/05), на сједници одржаној 18.03.2011. године Скупштина општине д о н о с и:
ОДЛУКУ
О именовању Замјеника начелника општине
Члан 1.
За Замјеника начелника општине Осмаци именује се Николић Зоран из Шараца општина Осмаци
Члан 2.
Мандат Замјеника начелника траје до краја мандата Начелника општине, односно скупштине општине.
Члан 3.
Замјеник начелника извршава дужности које му повјери начелник. Замјеник начелника замјењује начелника и дјелује у
његово име када је овај одсутан или спријечен у извршавању својих дужности.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Број:01-022-17/11
22.03.2011. године.

Предсједник
МЕХМЕДАЛИЈА ИМШИРОВИЋ

Na osnovu člana 72. stav 2. a u vezi sa članom 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“
broj:101/04, 42/05, 118/05), člana 17. stav 4. Zakona o statusu funkcionera („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:96/05), člana 53.
Statuta opštine Osmaci na sjednici održanoj dana 18.03. 2011. godine Skupština opštine Osmaci donosi:

ODLUKU
O platama funkcionera, naknadama odbornika i drugih
imenovanih lica od strane Skupštine opštine Osmaci
Član 1.
Ovom odlukom utvrĎuju se plate funkcionera u jedinici lokalne samouprave opštine Osmaci, (u daljnjem tekstu funkcioneri),
visina naknade koja pripada odbornicima Skupštine opštine Osmaci (u daljem tekstu odbornici) i drugim imenovanim licima za izvršavanje
dužnosti utvrĎenih zakonskim propisima, podzakonskim aktima, Statutom opštine i drugim posebnim aktima koje donosi Skupština opštine
Osmaci.
Član 2.
Plata funkcionera utvrĎuje se na osnovu sljedećih kriterijuma:
1. prosječna plata zaposlenih u Administrativnoj službi opštine Osmaci u prethodnoj godini za godinu u kojoj se vrši obračun plata;
2. Broja stanovnika na području opštine Osmaci,
Plata po osnovu kriterijuma prosječne plate zaposlenih u administrativnoj službi ne može biti veća od tri i po prosječne plate za
proteklu godinu.
Plata prema kriteriju broja stanovnika u jedinici lokalne samouprave može biti uvećana do 5%.

1.
2.
3.
4.

Član 3.
Koeficijent za utvrĎivenje plate funkcionera:
Načelnik opštine .......................................2,9 KM
Predsjednik skupštine opštine .................. 2,5 KM
Zamjenik načelnika opštine ..................... 2,1 KM
Potpredsjedniku skupštine opštine se utvrĎuje paušalna naknada u iznosu od 550 KM
Član 4.
Funkcioneri nemaju pravo na uvećanje plate za slučaj prekovremenog rada.
Član 5.
Funkcioneri osim plate imaju pravo na sredstva za reprezentaciju, u okviru budžeta za tekuću godinu.
Član 6.
Na ime izvrašavanja odborničke dužnosti, odborniku mjesečno pripada osnovna paušalna naknada u iznosu od 350 KM
Naknada iz stava 1. ovog člana uvećava se za potpredsjednika skupštine za 550 KMod utvrĎene visine osnovne paušalne naknade.
Za prisustvo na sjednicama na dan održavanja sjednice i učešće u njenom radu odbornicima pripada naknada u visini od 50 KM

Član 7.
Odbornicima i drugim imenovanim licima koji učestuju u radu stalnih i povremenih radnih tijela skupštine (komisije, odbori,
savjeti i dr.) pripada novčana naknada u visini od 30% od najniže cijene rada utvrĎene Kolektivnim ugovorom u Republici Srpskoj.

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana nemaju zaposleni u Adminisrativnoj službi opštine Osmaci angažovani u toku radnog
vremena.
Član 8.
Odborniku koji prisustvuje vjenčanjima kao službeno lice ispred Skupštine opštine Osmaci pripada posebna naknada u iznosu koji
utvrĎuje skupština posebnom odlukom o imenovanju službenih lica – odbornika za prisustvo na vjenčanjima ispred Skupštine opštine
Osmaci.
Član 9.
Odbornik koji je u radnom odnosu ili prima naknadu po osnovu prava iz radnog odnosa, a koji ne ostvari zaradu zbog obavljanja
odborničkih dužnosti, ima pravo na naknadu izgubljene zarade u odgovarajućem iznosu koji se odreĎuje u odnosu na njegovu zaradu u
mjesecu za koji se zarada isplaćuje.
Član 10.
Odbornik, član komisije ili radnog tijela koji po nalogu predsjednika skupštine ili načelnika opštine ode na službeni put radi
obavljanja poslova u ime i za račun opštine ima pravo na dnevnicu za izvršeno službeno putovanje u visini i na način utvrĎen Uredbom
Vlade Republike Srpske.
Član 11.
Za odbornike skupštine i članove skupštinskih komisija nalog za službeno putovanje izdaje predsjednik skupštine opštine.
Za članove ostalih komisije i radnih tijela nalog za službeno putovanje izdaje načelnik opštine.
Član 12.
U izuzetnim slučajevima po ukazanoj potrebi za izvršenje odreĎenih poslova za potrebe skupštine opštine i administrativne službe
opštine mogu se angažovati i treća lica.
O angažovanju lica iz prethodnog stava odlučuje predsjenik skupštine ili načelnik opštine.
Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na naknadu po odredbama ove odluke.
Član 13.
Sredstva neophodna za realizaciju ove Odluke obezbjeĎuju se iz budžeta opštine opštine Osmaci.
Obračun i isplatu naknada u skladu sa ovom Odlukom vrši Odjeljenje za privredu, finansije i društvene djelatnosti a na teret
predviĎenih sredstava u budžetu opštine Osmaci za tekuću godinu.
Član 14.
Odredbe ove odluke primjenjuju se i na lica koja nisu odbornici, a članovi su skupštinskih radnih tijela.

Član 15.
Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe sledeće odluke:
Odluka o naknadama odbornika, funkcionera i drugih imenovanih lica od strane skupštine opštine Osmaci u skupšini
Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci, broj:2/05).
Odluka o platama funkcionera lokalne samouprave Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:1/06),
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o naknadama odbornika, funkcionera i drugih imenovanih lica od strane skupštine
Osmaci u skupštini opštine Osmaci. („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:2/06),
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o naknadama odbornika, funkcionera i drugih imenovanih lica od strane skupštine
Osmaci u skupštini opštine Osmaci. („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:1/07),
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o naknadama odbornika, funkcionera i drugih imenovanih lica od strane skupštine
Osmaci u skupštini opštine Osmaci. („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:4/07),
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o naknadama odbornika, funkcionera i drugih imenovanih lica od strane skupštine
Osmaci u skupštini opštine Osmaci. („Službeni glasnik opštine Osmaci“, broj:1/08),
Odluka o smanjenju plata funkcionera opštine, („Službeni glasnik opštine Osamci“ , broj 1/09).
Odluka o dopuni Odluke o platama funkcionera, naknadama odbornika i drugih imenovanih lica od strane Skupštine
Osmaci, („Službeni glasnik opštine Osamci“ , broj 06/10).
Član 22.

opštine
opštine
opštine
opštine
opštine
opštine

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u: „Službenom glasniku opštine Osamci“, a primjenjivat će se od
01.04.2011.godine.

Datum 22.03.2011. godine

Broj:01-022-16/11
Predsjednik
Mehmedalija Imširović

На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној саоуправи („Службени гласник републике Српске“, број:101/04, 42/05 и
118/05), члана 31. Статута општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 34. Пословника о раду
Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Скупштина Општине Осмаци, сједници одржане
дана 18.03.2011 године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОСМАЦИ
Члан 1.

Разрешавају се дужности чланови општинске изборне комисије којима је истекао мандат,и то:
1.Миличић Никола, из Вилчевића општина Осмаци
2.Мусић Сенад, из Кусоња општина Осмаци
Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Сл.гласнику општине Осмаци''.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-18/11
Датум:22.03.201година
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. тачка 2. Закона о локалној саоуправи („Службени гласник републике Српске“, број:101/04, 42/05 и
118/05), члана 31. Статута општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 34. Пословника о раду
Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Члана 2.12 став 5.Изборног закона БиХ
Скупштина општине Осмаци дана 18.03.2011.године д о н о с и :
ОДЛУКУ
О именовању два члана општинске изборне комисије
Члан 1.
За чланове општинске изборне комисије, а након проведеног јавног конкурса изабрани су следећи кандидати:
1.
2.

Гордељевић Далимирка - дипломирани економиста
Ерић Младен
- дипломирани правник

Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном добијања сагласности од ЦИК у складу са Изборним Законом БиХ, и биће објављена у
Службеном гласнику Општине Осмаци.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу одлуке СО-е Осмаци број: 01-022-115/10 од 02-10.2010. године, расписан је јавни оглас за именовање два
члана ОИК-Осмаци којима је истекао мандат а који је објављен у Службеном гласнику Републикле Српске број;
По завршетку јавног конкурса, комисија за избор именовање и мандатско имунитетска питања је дана 02.12.2010. године је
обавила са кандидатима који испуњавају услове наведене у јавном огласу.
Након интервјуа Комисија је предложила следећу ранг листу кандидата Скупштини општине:
1. Ерић Младен
2. Мусић Сенад
3. Гордељевић Далимирка
4. Станишић Ирена
На сједници СО-е Осмаци у складу са Пословником о раду СО Осмаци извршен је избор чланова ОИК-а.
Водећи рачуна о компетентности и искуству у вршењу послова везано за рад у ОИК-у Скупштина општине Осмаци на
сједници одржаној дана 18.03.2011. године донијела је наведену одлуку.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-15/11
Датум:22.03.2011. година
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 18.03.2011.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о раду општинске Борачке организације за период 01.01.-31.12.2010. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке о раду је извјештај о раду Борачке организације за период 01.01.-31.12.2010. године приказан на
1 (једна) страни.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-14/11
Датум:22.03.2011.године

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 18.03.2011.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ
ЈП „Ветеринарска амбуланта“ ОСМАЦИ ЗА 2010. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о раду ЈП „Ветеринарска амбуланта“ ОСМАЦИ за период 01.01.-31.12.2010. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке о раду је извјештај о раду ЈП „Ветеринарска амбуланта“ ОСМАЦИ за период 01.01.-31.12.2010.
године приказан на 5 (пет) страна.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Број:01-022-19/11
Предсједник
Датум:22.03.2011.године
Мехмедалија
Имшировић
На основу члана 30.Закона о Локалној самоуправи Самоуправи(Службени гласник РС. број:101/04, 42/05 и118 /05),
члана 31. Статута општине Осмаци (Службени гласник општине Осмаци'' број;7/ 05) и ичлана 103 Пословника о раду Скупштине
општинеОсмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број:7/05 и 4/05), на сједници одржаној дана 18.03. 2011. године доноси,
ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о раду ЈКП,,Рад- спреча'' за 2010 годину
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о раду ЈКП,,РАД- СПРЕЧА'' за период 01.01.-31.12.2010 године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је извјештај о раду ЈКП,,РАД-СПРЕЧА'' за период 01.01.-31.12. 2010 године.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику општине Осмаци.
Број:01-022-12/11
Предсједник
Датум:22.03.2011година
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 18.03.2011.године, д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОО ЦРВЕНИ КРСТ ОСМАЦИ
ЗА 2010.ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о раду ОО,,ЦРВЕНИ КРСТ'' Осмаци за период 01.01.-31.12.2010. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке о раду је извјештај о раду ОО,,ЦРВЕНИ КРСТ'' Осмаци за период 01.01.-31.12.2010. године
приказан на 1 (једна) страни.
Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Број:01-022-13/11
ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:22.03.2011.године
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 31. Статута општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број:7/05) и члана 34. Пословника о раду
Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник општине Осмаци'' број:7/05), Скупштина Општине Осмаци на конститутивној
сједници одржане дана 18.03.2011 година д о н о с и
ОДЛУКУ
О формирању комисије везано за изградњу игралишта на Матковцу, и комисије за утврђивање стања на путевима на подручју
општине Осмаци
Члан 1.
Комисија броји 5 (пет) чланова
1.Раде Јакшић,
2.Љиљана Тришић,
3.Миладин Вукићевић
4.Цвјетомир Филиповић
5.Зоран Јокић.
Члан 2.
Задаци ове комисије су да утврде дали је игралиште на Матковцу урађено по пројекту и уговору, да утврде стање на путевима на
подручју општине Осмаци и да о томе писаним путем обавјесте Скупштину општине Осмаци.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у ,,Сл.гласнику општине Осмаци''.
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-20/11
Датум:01.04.2011 година
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 и
50/10) и члана 31. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“ број: 7/05) а у вези са чланом 47. Закона о
грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 112/06) рјешавајући у предмету
признавања права власништва на грађевинском земљишту на којем је изграђена зграда без права кориштења ради грађења по
захтјеву Српске православне црквене општине Цапарде из Цапарди, Скупштина општине Осмаци на сједници одржаној
дана18.03.2011. године, д о н и ј е л а ј е:
Р Ј Е Ш Е Њ Е
Одбија се захтјев Српске православне црквене општине Цапарде из Цапарди за признацање права власништва на
грађевинском земљишту на којем је изгађен вјерски објекат цркве без права кориштења земљишта ради грађења означеног као:
-кч. Број: 1422 зв.„Црквиште“, двориште у површини од 1425 уписано у пл. број: 89 к.о. Цапарде као посјед ПТТСаобраћај-Калесија са 1/1 дијела и кч. Број: 1432/5 зв. „Црквиште“ довриште у површини од 746м2, уписано у пл. број: к.о. Цапарде
као посјед Заједнице основних школа Калесија по новом катастарском операту а по старом односи се на непокретност и то:
- кч.Број: 638/3 зв.„Црквиште“ двориште у површини од 1425м2 и кч. Број: 638/9 зв. „Цркивште“ површине 746м2,
уписане у земљишно књижном улошку број: 46 к. о. Кусоње са правом власништва у корист Јовановић (Стеве) Максима, Стеве
Захарија са удиом од по 1/20 и других физичких лица у поменутом зк. Улошку.
Образложење
Скупштини општтине Осмаци путем овог органа захтјевом од 27.08.2010.године обратила се српска православна црквена
општина Цапарде из Цапарди којим је затражила да се у њену корист призна право власништва на грађевинском земљишту на
којем је изградила вјерски објекат цркве без права кориштења земљишта ради грађења описаног у тачци 1.диспозотова овог
рјешења.
У захтјеву је истакнуто да је својевремено Грађевински одбор донио одлуку о градњи цркве на наведеном земљишту које је
тада било напуштено а уз сагласност и помоћ општуне Осмаци за који је добијена накнадна урбанистичка сагласност надлежног
органа општине Осмаци.
Уз захтјев је приложрна копија катастарског плана за парцеле 1422 и 1423/1, рјешење о накнадној урбанистичкој сагласности са
УТУ и ситуационо локационом скицом, груба скица снимања терена од 29.06.2010. године и копија зк, изводка са потврдом о
идентификацији земљишта по новом и старом катастарском операту.
Поступајући по захтјаву овај орган је извршио увиђај на лицу мјеста на земљишту из тачке 1. диспозитива у присуству
пуномоћника подносиоца захтјева, геометра и службених лица што је констатовано на записник од 23.09.2010. године као и усмену
расправу у службеним просторијама органа што је констатовано на записник од 10.02.2011. године, извршио формирање
грађевинске парцеле по старом и новом катастарском операту према сгласности надлежног органа општине Осмаци број: 03-474/10 од 02.09.2010. године, обезбједио налаз геометра од 22.11.2010. године и мишљење Правобранилаштва Републике српске,
сједиште замјеника у Бијељини број: у-52/10 од 11.02.2011. године и на основу свега изложеног установљено је:
-да је вјерски објекат цркве изграђен на земљишту из тачке 1. диспозотова прије ступања на снагу Закона о грађевинском
земљишту,
-да се у овој правној страни ради о земљишту приватног власништа означеном по старом катастарском операту као кч. бр. 638/3 и
638/9, уписаном у зк. Уложак број. 46. к.о. Кусоње у корист Јовановић Стеве Максима, Стеве Захарија са по 1/20 дијела и дрзгих
физичких лица,
-да се за изграђени објекат на наведеном земљишту накнадно може издати одобрење за грађење, да исто земљиште има статус
грађевинског земљишта и да је Одјељење за опшу управу, просторно уређење и комуналне послове општине Осмаци сагласно
вођењу овог поступка, и
-да је Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини мишљења да се у овом предмету не може поступити
у складу са чланом 47. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске обзиром да се ради о објекту изграђеном на

некртнинама у приватном власништву те да се градитељ овог објекта ради остваривања својих права има упутити да иста
евентуално оствари код Суда у парничном поступку.
Обзиром на чињеницу да је чланом 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“ број: 112/06)прописано:„ако је до дана ступања на снагу овог Закона на грађевинском земљишту у државној
својини изграђена зграда без пава коришћења земљишта ради грађења, односно без одобрења за грађење, за коју се може накнадно
издати одобрење за грађење према одредбама Закона о уређењу простора, скупштина локалне самоуправе утврдиће право
власништва у корист градитеља...“ а да је у поступку неспорно установљено да је објекат чија се легализација тражи изграђен на
земљишту приватне својине то се захтјеву подносиоца није могло удовољити и одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Против овог рјешења може се изјавити жалба али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду
Бијељина у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Тужба се подноси нопосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. Српска православна црквена општине Цапарде
2. Правобранилаштву РС-Сједиште Замјеника у Бијељини
3. Предлагачу, РГУ.ПЈ Зворник ПК.Осмаци
4. У спис
5. а/а
Број:01-475-5/11

Предсједник
Датум:21.03.2011

Имшировић Мехмедалија

Na osnovu člana 219. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 13/02) i člana 47. Zakona o
graĎevinskom zemljištu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 112/06) i članom 31. Statuta Opštine Osmaci
(„Službeni glasnik Opštine Osmaci“ broj: 7/05) rješavajući po prigovoru Stanišić (ĐorĎe) Ilija iz Capardi opštine Osmaci izjavljen na zahtjev
Gajić Rajke iz Capardi za utvrĎivanje prava vlasništva na graĎevinskom zemljištu na kojem je bespravno izgradila objekat Skupština Opštine
Osmaci na sjednici održanoj dana 18.03.2011. godine d o n o s i
Z A K LJ U Č A K
O d b a c u j e s e prigovor Stanišić (ĐorĎe) Ilije iz Capardi izjavljen na zahtjev Gajić Rajke za utvrĎivanje prava svojine na
graĎevinskom zamljištu kao nedopuštena.
O b r a z l o ž e nj e
Skupštini Opštine Osmaci putem Republičke uprave za ggeodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka, Područje Zvornik,
Kancelarija Osmaci prigovorom na zahtjev Gajić Rajke za utvrĎivanje prava svojine na graĎevinskom zamljištu od 10.06.2010. godine
obratio se Stanišić (ĐorĎe) Ilija iz Capardi opština Osmaci.
U svom prigovoru podnosilac je istakao da isti ulaže u Zakonom ostavljenom roku na zahtjev Gajić Rajke za utvrĎivanje prava
svojine na graĎevinskom zemljištu po novom premjeru br. 1770, pl. Broj: 624 na kome je imenovana izgradila svoju kuću a iz razloga što
Skupština opštine Osmaci nije ispunila svoju ugovornu obavezu prema podnosiocu, da je navedena parcela u posjedu njegovog oca Stanišić
ĐorĎe sa ½ i njegovog brata od strica Stanišić Cvike sa ½ dijela, da je na osnovu Odluke Skupštine opštine Osmaci broj: 205/00 od
13.03.2010. godine o dodjeli graĎevinskog zamljišta u Opštini Osmaci za izgradnju stambenih objekata zaključen je ugovor o zamjeni
graĎevinskog zemljišta broj: 456-1/00 dana 16.05.2010. godine izmeĎu SO-e Osmaci i podnosioca kao druge ugovorne strane po osnovu
kojeg je u zamjenu za ustupanje svoje parcele „Lug“ kč. Br. 1770 shodno članu 3. ugovora trebao dobiti adekvatno zamljište na Crnom vrhu
kč. Br. 3176 k.o. Caparde u površini od 19368m2, da se u više navrata kako i lično tako i pismenim putem žalio zbog neizvršenja ugovorne
obaveze od strane Skupštine Opštine Osmaci i da zahtjeva da mu se prije uknjiženja novog vlasnika Gajić Rajke dodjeli adekvatna parcela u
zamjenu ili da mu se isplati naknada u novcu od strane Skupštine Opštine Osmaci za usupljenu parcelu.
Uz prigovor je priložena kopija katastarskog plana, kopiju Odluke Izvršnog odbora SO-e Osmaci broj: 205/00 od 13.03.2010.
godine, kopiju zahtjeva grupe graĎana Čanakčije od 14.09.2007. godine, kopija zahtjeva Gajić Rajke iz Capardi i kopiju ugovora o zamjeni
garĎevinskog zemljišta zaključenog izmeĎu podnosioca i SO-e Osmaci.
Provjerom u službenoj evidenciji ovog organa ustanovljeno je da je prad ovim organom okončan postupak utvrĎivanja prava
vlasništva na graĎevinskom zemljištu državne svojine po zahtjevu Gajić Rajke kao bespravnog graditelja porodično stambene zgrade shodno
odredbama člana 47. stav 1. i 2. Zakona o graĎevinskom zemljištu u kojem je i dostavljen nacrt Prijedloga rješenja na razmatranje Skupštini
opštine Osmaci te da je knjižnom posjedniku odnosno njegovom pravnom sledniku uručen poziv za održavanje usmene javne rasprave u tom
predmetu, čija dostavnica je potpisana od strane Stanišić Dragice a da se na raspravu nije uključio pravni slednik knjižnog posjednika
predmetnog zemljišta iako je raspravi pristupio što je i konstatovano na zapisnik o usmenoj javnoj raspravi u predmetu ovog organa broj:
21.58/457-1/10 od 15.04.2010. godine.
Postupajući po izjavljenom prigovoru ovaj organ je stao na stanovište da isti nije dopušten jer je izjavljen na akt koji nema
karakter upravnog akta na koji je shodno odredbama Zakona o opštem upravnom postupku propisano da se može izjaviti prigovor odnosno
žalba to je shodno odredbama člana 219. stav 2. Zakona o opštem upravnom postupku odlučeno kao u dispozitivu ovog zaključka.

DOSTAVLJENO:

1. Stanišić (ĐorĎe) Ilija iz Capardi
2. Pravobranilaštvu RS- Sjedište Zamjenika u Bijeljini
3. RUGIPP-PJ-Zvornik-Kancelarija Osmaci (po pravosnažnosti)
4. Službi budžeta (po pravosnažnosti)
5. U spis
6. a/a
Broj:01-475-8/10.
Predsjednik
Datum:21.03.2011
Imširović Mehmedalija

На основу члана 190. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 и
50/10) и члана 31. Статута општине Осмаци (Службени гласник општине Осмаци“ број: 7/05) а у вези са чланом 47. Закона о
грађеви- нском земљишту Републике Српске(„Службени гласник Републике Српске број: 112/06) рјешавајући у предмету
признавања права власништва на грађевинском земљишту на којем је изграђена зграда без права кориштења ради грађења по
захтјеву ДОО“Планински Студенац“ из Вилчевића , Скупштина општине Осмаци на сједници одржаној дана
18.03.2011.године, д о н и ј е л a ј е,
Р Ј Е Ш Е Њ Е
О д б и ј а с е захтјев ДОО.“Планински Студенац“ из Вилчевића, општина Осмаци за признавање права власништва на
грађевинском земљишту на којем је изграђен пословни објекат фабрика за пуњење воде, погон 2. у насељу Вичевићи без права
кориштења земљишта ради грађења означеног као:
- кч. број: 1608 зв.“Доња ријека“, њива 4 класе у површини од 2992м2, уписана у пл. бр. 342 к.о. Матковац као посјед
Риђошић (Рајка) Лазо, (Рајка) Чедо, (Рајка) Вела и Милутиновић (Рајка) Винка сви са по ¼ дијела по новом катастарском операту а
по старом односи се на непокретности и то:
- дио кч. број: 109/3 зв.“Лука ријека“ ораница у површини од 3880м2 и дио кч. број: 109/5 зв.“Лука ријека““ ораница
површине 3780м2, пбадвије уписане у земљишно књижном улошку број: 647 к.о. Папраћа у власничком „Б“ листу као
сувласништво Риђошић (Лазара) Мато са ½ дијела, Риђошоћ (Симе) Вук са 1/8 дијела, (Симе) Симо са 1/8 дијела, (Симе) Микајло
са 1/8 дијела и Жепинић рођена Риђошић Аница са 1/8 дијела а у „Ц“ листу без терета.
О

б р а з л о ж е њ е

Скупштини општине Осмаци путем овог органа захтјевом од 23.11. 2010. године обратило се ДОО“Планински Студенац“
из Вилчевића, општина Осмаци којим је затражило да се у његову корист призна право власништва на грађевинском земљишту на
којем је изградило пословни објекат из диспозитива овог рјешења без права кориштења земљишта ради грађења описаног
диспозитиву овог рјешења.
У захтјеву је истакнуто да је подносилац захтјева власник пословног објекта за експлоатацију и паковање природне
изворске воде изграђеног на парцели новог операта описаној у диспозитиву овог рјешења а по старом премјеру на парцели кч. бр.
601/1“Борогово“, шума уписана у зк. ул. бр. 3 к.о. Папраћа као државно власништво, да је наведена парцела купљена од Риђошић
Лазе наследника иза умрлог Рјка Риђошића из

-2Вилчевића, да је пословни објекат изграђен у 2005. и 2006 години а да су уређење и асвалтирање око објекта извели у 2010.
години.
Уз захтјев је приложена овјерена копија катастарског плана од 16.09.2010 године,
овјерена копија преписа пл. бр. 342 к.о. Матковац, оргинал потврду Подручне јединице Шековићи о извршеној идентификацији
земљишта нови-стари премер, овјерену копију зк. изводка Земљишно књижне канцеларије Шековићи од 27.09.2010 године из зк.
улошка 3 к.о. Папраћа и овјерену копију локацијских услова бр. 03/6-364-6/10 од 12.10.2010. године Одјељења за општу управу,
просторно уређење и комуналне послове Административне
службе општине Осмаци и урбанистичко техничких услова истог органа ,исти број од 07.10.2010 године и накнадно приложену
документацију и то: копију рјешење од
17.11.2005 године, надлежног органа Општине Осмаци о дозволи употребе пословног објекта изграђеног на парцели новог
операта кп. бр. 1609, рјешења о регистрацији Окружног привредног суда у Бијељини од 27.08.2010. године рјешења о
пољопривредој сагласности и копије елабората хипотеке са процјеном вриједности непокретности.
Поступајући по захтјеву овај орган је извршио увиђај на лицу мјеста на земљишту из тачке 1. диспозитива у присуству,
законског заступника подносиоца захтјева, геометра и службених лица, а да увиђају није приступило Правобранилаштво РССједиште замјеника у Бијељини иако је према доставници у спису предмета о термину увиђаја уредно обавјештено што је
констатовано на записник од 18.11.2010. године као и усмену расправу у Службеним просторијама органа у присуству службених
лица и законског заступника подносиоца захтјева што је констатовано на записник од 09.02.2011. године, обезбједио налаз
геометра од 08.02.2010. године мишљење Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини број: У-414/10 од
17.02.2011 године и обавјештење Управе Бања Лука ПЈ: Шековићи број: 21.53/952.1-7/11 од 10.02.2011 године и на основу свега
изложеног установљено је:

- да је пословни објекат фабрике за пуњење воде – погон 2 у Вилчевићима изграђен на земљишту описаном у
диспозитиву прије ступања на снагу Закона о грађевинском земљишту Републике Српске,
- да се у овој правној ствари ради о земљишту приватног власништва означеном по старом катастарском операту као дио
кч. бр. 109/3 и 109/5 , уписаном у зк. уложак број. 647. к.о. Папраћа у корист Риђошић (Лазара) Мато са ½ дијела, Риђошић (Симе)
Вук са 1/8, и других физичкихлица што је утврђено увиђајем тј. идентификацијом земљишта по геометру овог органа а не
земљиште старог операта кч. бр. 601/1 уписано у зк. ул. 3 к.о. Папраћа наведено у захтјеву подносиоца,
- да је законски заступник подносиоца захтјева по упознавању са подацима о земљишту старог операта на којем је по
налазу геометра изграђен објекат који је предмет легализације остао код захтјева за признавање права власништва на земљишту на
којем је изграђен објекат што је констатовано за записник о усменој расправи од 09.02.2011 године,
- да је Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини у свом изјашњењу истакло да захтјев
предлагача за легализацију бесправно изграђеног објекта сматра неоснованим обзиром да се ради о земљишту које је у
сувласништву физичких лица а не о земљишту државне својине.

-3Обзиром на чињеницу да је чланом 47. став 1. Закона о грађевинском земљишту Републике Српске („Службени гласник
републике Српске“ број: 112/06) прописано:
“...ако је до дана ступања на снагу овог Закона на грађевинском земљишту у државној својини изграђена зграда без права
коришћења земљишта ради грађења, односно без одобрења за грађење, за коју се може накнадно издати одобрење за грађење према
одредбама Закона о уређењу простора, скупштина локалне самоуправе утврдиће право власништва у корист градитеља...“ а да је у
поступку неспорно установљено да је објекат чија се легализација тражи изграђен на земљишту приватне својине то се захтјеву
подносиоца није могло удовољити и одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.
Што се тиче навода подносиоца захтјева изнесених у писаном захтјеву у току увиђаја и усмене расправе као и накнадно
достављене докуемнтације која се односи на пословни објекат који није предмет легализације у овом поступку као и података из
потврде о идентификацији земљишта нови-стари операт која је према обавјештењу ПЈ.Шековићи издата од ненадлежног органа
мишљења смо да исти не утичу на другачије одлучивање у овој правној ствари.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном
суду Бијељина у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
Достављено:
1. ДОО“Планински Студенац“-Вилчевићи
2. Правобранилаштву РС-Сједиште
Замјеника у Бијељини,
3. Предлагачу, РГУ.ПЈ. Зворник
ПК.Осмаци,
4. У спис,
Предсједник
Број:01-475-6/11
Датум 21.03.2011. godine
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 250. Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике српске“ број: 13/02, 87/07 и 50/10 и
члана 31. Стањтута општине Осмаци(Службени гласник општине осмаци“ број: 7/05 рјешавајући у предмету измјена и допуна
правоснажног рјешења Скупштине општине Калесија број: 04/2-475-224 од 24.03.1989 године по тзахтјеву Бјелогрлић (Живка)
Славице из Зворника, улица Браће Југовића „Б-6“, 14/3, Скупштина
општине Осмаци на сјединици одржаној
дана11.02.2011.године, д о н и ј е л а ј е
Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. У тачци 1. диспозитива рјешења Скупштине општине Калесија број: 04/2475-224 од 24.03.1989.године у петом и шестом ретку текста брише се текст који гласи:
- „....кч. бр. 1593/26 зв.“Дом културе Осмаци „ уписано у к.о. Осмаци у површини од 400м2“ и умјесто истог следи текст
који гласи:
- „кч. број: 1593/39 зв.“Дом културе“ двориште у површини од 400м2, уписана у пл. број: 138 к.о. Осмаци као посјед
Скупштина општине Осмаци са 1/1 дијела“ а остали дио текста из тачке 1. диспозитива остоје на снази“.
2. Након правоснажности овог рјешења у катастарским књигама Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове Бања Лука, Подручна јединица Зворник, Подручна канцеларија Осмаци на земљишту к.п. број: 1593/39 у к.о. Осмаци има
се успоставити стање посједа у корист: Бјелогрлић (Живка) Славица из Зворника са ½ дијела и Бјелогрлић Секуле из Малог
Зворника са ½ дијела у новом посједовном листу к.о. Осмаци.
3. Трошкови поступка одређују се у износу од 60,00 КМ. и исте је дужна уплатити Бјелогрлић (Живка) Славица из
Зворника одмах по правоснажности овог рјешења на жиро рачун Републичке управе за геодетске и имовинско правне послове
Бања Лука број: 5550070022517643 са позивом на број 21-58-ИПП.
4. Ово рјешење дјелује само у будуће .
О б р а з л о ж е њ е
Републичкој управи за геодетске и имовинско правне послове Бања Лука, Подручна јединица Зворник, Подручна
канцеларија Oсмаци, обратила се Бјелогрлић (Живка) Славица из Зворника захтјевом од 20.08.2010. године којим је затражила
признавање права својине на земљишту које је предмет овог поступка.
У захтјеву је истакнуто да за наведено земљиште посједује Уговор о кориштењу грађевинског земљишта са Општином
Калесија као и рјешење о додјели грађевинског земљишта на којем није уписана као посједник код надлежне службе катастра и да
на предметном земљишту постоји изграђена породично стамбена зграда за чију изградњу посједује ваљану документацију.
Накнадно у просторијама органа 21.09.2010. године подносилац захтјева прецизирала је свој захтјев од 20.08.2010.
године тако што је затражила измјене и допуне рјешења СО-е Калесија број: 04/2-475-224 од 24.03.1989. године у смислу исправке
података о земљишту по новом катастарском премјеру јер исти не одговарају стварном стању земљишта, нити је оформљена

грађевинска парцела нити иста исцртана на катастарским плановима а све у сврху уписа стања посједа у њену корист са ½ дијела и
корист мужа Секуле са ½ дијела.
Уз захтјев је приложила копију уговора о коришћењу грађевинског земљишта, копију рјешења о додјели земљишта чија
се измјена тражи, копију катастарског плана и оргинал зк. извадак Опћинског суда у Калесији број: 126 к.о. Вацетина.
Поступајући по прецизираном захтјеву подносиоца и овај орган организовао је увиђај и идентификацију земљишта на
лицу мјеста у присудству подносиоца захтјева и службених лица орграна који води поступак којом приликом је наложено
геометрима да изврше геодетско снимање земљишта које је предмет поступка о трошку подносиоца захтјева, након чега је
извршено формирање грађевинске парцеле са обиљежавањем на лицу мјеста по урбанистичким условима прибављеним од
надлежног органа Општине Осмаци путем достављеног акта број: 03-475-13/10 од 20.10.2010. године, исцртавање исте на
катастарским плановима за к.о. Осмаци по новом операту и евидентирање исте у катастарском операту обезбјеђено је учешће
Правобранилаштва Републике Српске Сједиште замјеника у Бијељини путем достављеног писаног мишљења број: У-398/10 од
11.11.2010. године те је на основу предњег и приложене документације установљено:
да је земљиште које је предмет поступка додјељено уз накнаду подносиоцу
захтјева и мужу Секули у дијелу ½ рјешењем Скупштине општине Калесија описаном у тачц и 1. диспозитива овог рјешења и на
коришћење Уговором о коришћењу грашевинског земљишта закљученим такође са Општином Калесија 31.03.1989. године по
којима су именовани у књижени као корисници додјељеног земљишта државног власништва у „Ц“ листу зк. улошку 126 к.о.
Вацетина са ½ дијела,
да се ради о земљишту старог катастарског операта кч. број: 389/45 „Дом
културе Осмаци, двориште површине 400м2, уписана у зк. уложак број: 126 к.о. Вацетина у власничком „Б“ листу као државно
власништво а у теретном „Ц“ листу укњижено право коришћења у користи Бјелогрлић Славице и Бјелогрлић Секуле са дијелом од
по ½ што одговара земљишту новог операта кп. број: 1593/39 зв.“Дом културе“, двориште, површине 400м2, уписана у пл. број 138,
к.о. Осмаци у посједу Скупштине општине Осмаци на којој је саграђена породична кућа, да је иста обиљежена видном границом
само са западне стране што је установљено идентификацијом на лицу мјеста путем геометара овог органа,
да је надлежни орган Општине Oсмаци сагласан формирању грађевинске
парцеле према скици снимања од 24.09.2010 године и упису стања посједа на истом у корист подносиоца захтјева и мужа Секуле са
по ½, дијела,
да је Правобранилаштво Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини
својим мишљењем истакло да се у овом предмету има поступити у склду са поднеском упућеним овом органу од стране општине
Осмаци, Одјељења за општу управу, просторно уређење и комуналне послове број: 03-475-13/10 од 20.10.2010. године.
На темељу свега изложеног овај орган је стао на становиште да су испуњени
услови за измјене и допуне рјешења Скупштине општине Калесија чија се измјена тражи прописани чланом 250. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник републике Српске“ број: 13/02, 87/07 и 50/10) сматрајући да је Скупштина општине
Осмаци надлежна за одлучивање у овој правној ствари из разлога што је у међувремену престала територијална надлежност
Скупштине општине Калесија јер се предметна парцела налази на подручју општине Осмаци која је изјашњењем надлежног органа
своје Административне службешутем Правобранилаштва Републике Српске, Сједиште замјеника у Бијељини дала сагласност за
измјене и допуне рјешења чија се допуна тражи.
Трошкови поступка у овој правној ствари падају на терет подносиоца захтјева сходно одредбама члана 102. став 1.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/02, 87/07 и 50/10) а одређени су сходно
одредбама члана 106. истог Закона и Одлуке Владе Републике Српске о висни накнада за коришћење података премјера и катастра
некретнина и вршења услуга Репбличке управе за геодетске и имовинско правне послове број: 02/1-20-1825/98 од 23. септембра
1998 године („Службени гласник Републике Српске“ број: 34/98) а односе се на трошкове увиђаја, снимања предметне парцеле,
обиљежавања исте на терену и евидентирања и исцртавања на катастарске планове и операт, трошкове увиђаја на лицу мјеста и
трошкове кориштења службеног возила органа који води поступак.
На основу изложеног одлучено је као у диспозитиво овог рјешења.
Против овог рјешења не може се изјавити жалба али се може покренути управни спор подношењем тужбе Окружном
суду у Бијељини у року од 30 дана од дана пријема истог.
Тужба се подноси непосредно Суду у два примјерка.
ДОСТАВЉЕНО:
1.Подносиоцу захтјева
Бјелогрлић(Живка) Славица из Зворника
Ул. Браће Југовића „Б-6“ 14/3
2. Општини Осмаци-путем
Правобранилаштва РС.-Сједиште Замјеника у Бијељини,
3.Предлагачу рјешења- РУГИПП-ПЈ-Зворник-Канцеларија Осмаци
(по правоснажности)
4. У спис,
Предсједник
Број:01-475-1/11
Datum 21.03.2011. godine
Мехмедалија Имшировић
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
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 укупном износу од 2.234,00 КМ и то:
- у корист ЈП „Путеви Републике Српске“ Бања Лука износ од 1.900,00 КМ и
- у корист Бубић Горана из Бања Луке износ од 334,00 КМ,
а на име издате Сагласности за локацију и изградњу уличне расвјете у насељу Доње Цапарде, поред пута М-4, односно за трошкове
парничног поступка.

II
Средства из члана 1. тачка 1. овог закључка дозначити на жиро-рачун број:562-100-80031274-53 отворен код НЛБ
Развојна банка Бања Лука, а из тачке 2. на жиро- рачун број:562-099-00011454-82 отворен код НЛБ Развојна банка Бања Лука.

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

IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-72/11
Датум:22.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и Одлуке о буџету
општине Осмаци за 2011.годину, број:01-022-133/10 од 21.12.2010.године, а на приједлог Комисије за додјелу студентских
стипендија, Начелник општине Осмаци, д о н о с и

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ РАНГ ЛИСТЕ ЗА СТУДЕНТСКЕ СТИПЕНДИЈЕ
Члан 1.
Усваја се ранг листа корисника за додјелу студентских стипендија у школској 2010/11 години.
Саставни дио ове Одлуке је ранг листа студената.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-67/11
Датум:16.03.2011.године
РАНГ ЛИСТА
СУДЕНАТА ЗА ДОДЈЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2010/11 ГОДИНИ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Токановић Томислав Миодраг
Цвијетиновић Симо Биљана
Лазић Јанко Јеленко
Миличић Велемир Александар
Миличић Тодор Тања
Лазић Славко Јелена
Митрић Здравко Александар
Ћирковић Војо Александра
Елековић Војислав Драган
Елековић Војислав Драгана
Ћирковић Радислав Ивана
Риђошић Горан Марија
Јешић Душко Сања
Загорац Ђуро Радован
Стојановић Светислав Радиша
Бошковић Драган Снежана
Ракић Драгољуб Синиша
Ерић Јован Весна
Ђиловић Обрен Љубиша
Николић Миладин Младен
Милошевић Милан Младенка
Поповић Миладин Младен
Токановић Томислав Мирослав
Смиљанић Светозар Драгољуб

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Токановић Лука Биљана
Токановић Лука Томислав
Симић Славко Ивана
Јешић Слободан Драженка
Лозановић Марко Арнела
Поповић Милан Миодраг
Којић Милан Свјетлана
Савић Радо Наташа
Пелемиш Брано Јефа
Андрић Стево Дејана
Бајагић Илија Владанка
Кмекић Драгољуб Дејан
Елековић Милан Радован
Цвијетиновић Цвјетко Данка
Зеленовић Драган Александар
Зеленовић Драган Ђорђе
Калајџић Сретен Маријана
Андрић Перо Раде
Миличић Срећо Жељка
Риђошић Миодраг Љиљана
Јеремић Здравко Снежана
Пајић Винко Недељко
Станишић Боро Драгана
Црногорчевић Витомир Сузана
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49. Зеленовић Драган Радмила
50. Тешић Владо Ирена
51. Остојић Драгомир Александар
52. Гурдељевић Момир Данка
53. Јањић Лука Петар
54. Карић Алија Амра
55. Карић Алија Азра
56. Пелемиш Саво Драган
57. Карић Мирсад Јасна
58. Матић Миленко Александра
59. Стевановић Саво Слађана
60. Ерић Милан Милијана
61. Тадић Голубан Невена
62. Лаловић Брано Драган
63. Јакшић Тихомир Бранислав
64. Јакшић Тихомир Милан
65. Косановић Васо Ведрана
66. Бајагић Саво Ивана
67. Смиљанић Предраг Зорица
68. Вукашиновић Милан Душан
69. Јањић Витомир Драгана
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
Поводом празника 8. марта Дана жена свим женама
запосленим у Општинској административној служби општине
Осмаци и Општинској организацији Црвеног крста Осмаци одобрава
се исплата средстава у износу од по 50,00 КМ.
Прилог овом закључку је списак запослених жена.

петак 01.04.2011.год

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“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-58/11
Датум:04.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 296,00
КМ у корист УО-МОТЕЛ „Долина мира“ Ораовац-Зворник,
на име извршене услуге.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу –
Начелник општине, економски код 412941, а за реалицију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
III

II
Дио средстава у износу од 500,00 КМ књижити на
потрошачку јединицу – Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код 412916, а други дио у
износу од 300,00 КМ књижити на потрошачку јединицу – Буџетска
ретерва.
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“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-56/11
Датум:04.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-47/11
Датум:23.02.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 570,00
КМ у корист СУР „Кафе-бар Селтик“ Осмаци, а по рачуну
број:1-11 од 03.03.2011.године.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Начелник општине, економски код
412941, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 3,92 КМ у
корист Дирекције за робне резерве Републике Српске Бања Лука, на
име дуга пољопривредника за регресирање сјетве у 2009.години.

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

II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на жирорачун број:562-099-00014863-40 отворен код Развојне банке, а
исплату књижити на потрошачку јединицу – Остала буџетска
потрошња, економски код 415224.

Љубо Петровић, дипл.ек.
Број:02-020-64/11
Датум:09.03.2011.године

11

Број 1

Службени гласник општине Осмаци

___

петак 01.04.2011.год

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

II

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I

Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на
жиро-рачун број:555-006-00017751-15 отворен код Нове
банке, а исплату књижити на потрошачку јединицу –
Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код 511324.

Одобрава се исплата средстава у износу од 300,00 КМ у
корист Тузланског кантона, на име таксе за покретање тужбе
пољопривредних произвођача општине Осмаци.

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

II
III
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу – Остала буџетска потрошња, економски код
415224, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

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

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-62/11
Датум:07.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-57/11
Датум:04.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I

I

Одобрава се исплата средстава у износу од 375,04
КМ у корист ЈУ Службени гласник Републике Српске Бања
Лука, на име испоручених 15. матичних књига за Матични
уред Осмаци
II

Одобрава се исплата средстава у износу од 300,00 КМ у
корист Филиповић Милана из Цапарди, општина Осмаци, на име
испоручених 5 м огревног дрвета за потребе ОАС-а Осмаци.

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу – Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код 412214, а за реалицију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

Исплату књижити на потрошачку јединицу –
Одјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне
послове, економски код 412311, а за реализацију се задужује
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

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

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-53/11
Датум:01.03.2011.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 230,00 КМ у
корист СР Фотокопирница „Бисер“ Зворник, на име израде металног
печата за отисак у воску и печата у гуми.
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Број:02-020-80/11
Датум:29.03.2011.године

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
захтјев Удружења грађана „Завичај“ Осмаци, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 600,00
КМ у корист „Кесо-промет“ д.о.о. Зворник, на име
испоручене дизел горива за УГ „Завичај“ Осмаци.

Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

петак 01.04.2011.год

II

II

Исплату књижити на потрошачку јединицу – Остала
буџетска потрошња, економски код 415224, а средства дозначити на
жиро-рачун број:552-020-00008811-04.

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.

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

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

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-73/11
Датум:23.03.2011.године

НАЧЕЛНИК
Љубо
Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-79/11
Датум:29.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

ЗАКЉУЧАК
о исплати

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 178,39
КМ у корист „Миро-пром“ д.о.о. Зворник, на име испоручене
робе за прославу Дана жена.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 166,50 КМ у
корист СТР„Маја М“ Осмаци, на име испоручене робе за одржавање
чистоће у згради општине Осмаци.

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу – Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код 412321, а за реалицију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

II
Исплату књижити на потрошачку јединицу –
Начелник општине, економски код 412943, а за реализацију се
задужује Одјељење за привреду, финансије и друштвене
дјелатности.
III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-69/11
Датум:16.03.2011.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 120,20 КМ у
корист СТР„Маја М“ Осмаци, на име испоручене робе за одржавање
чистоће у згради општине Осмаци.

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-68/11
Датум:16.03.2011.године
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и
Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске” број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 36. Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:3/07 и 3/09),
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ РОБА И УСЛУГА
I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци роба и услуга –
модернизација
рада
локалне
управе
примјеном
информационих технологија и набавком опреме.
II
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За
предметну
јавну
КОНКУРЕНТСКИ ПОСТУПАК.

Службени гласник општине Осмаци

набавку

спровешће

се

петак 01.04.2011.год

Српске, број:04/1-012-499/07 од 17.05.2007.године, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

III
Средства за реализацију јавне набавке из члана 1.
обезбиједиће се на сљедећи начин:
учешће УНДП у износу од 80% вриједности пројекта
учешће Општине Осмаци у износу од 20%
вриједности пројекта.
`Средства Општине у износу од 20% обезбиједиће се са
буџетсих ставки „Набавка рачунарске опреме“ и „Набавка
канцеларијског намјештаја“.
IV

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ РЈЕШЕЊА
Члан 1.
У члану 1. став. 1. Рјешења о именовању Комисије
за стамбено збрињавање ППБ и РВИ одбрамбено-отаџбинског
рата
Републике
Српске,
broj:02-020-16/09
od
05.02.2009.godine, мијењају се тачке 1. и 5. и гласе:
„1. Крњић Милена, предсједник, испред органа
управе“
„5. Микић Жељко, члан, испред Одбора ППБ“.

За реализацију ове Одлуке задужује се Комисија за јавне
набавке за пројекат „Модернизација рада локалне управе примјеном
информационих технологија и набавком опреме“.

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

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

НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-60/11
Датум:01.03.2011.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) и члана 36. Правилника о јавној набавци радова,
услуга и роба („Службени гласник општине Осмаци“, број:3/07 и
3/09), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ УСЛУГА

Љубо Петровић, дипл.ек.
Број:02-020-74/11
Датум:23.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 25. Уредбе
Владе Републике Српске о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске, број:04/1-012-499/07 од
17.05.2007.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ

I
ПРИСТУПА СЕ јавној набавци услуга – вршење надзора
над изградњом фекалне канализације у избјегличком насељу
Цапарде.
II
За предметну јавну набавку спровешће се
СПОРАЗУМ.

ДИРЕКТНИ

Члан 1.
Делић Малина из Осмака, општина Осмаци,
разрјешава се дужности члана Комисије за стамбено
збрињавање ППБ и РВИ одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске из разлога што се већ дуже вријеме налази
на трудничком боловању и немогућности извршавања
свакодневних обавеза за потребе Комисије.

III
Члан 2.
Предвиђени максимални износ БРУТО СРЕДСТАВА за
реализацију предметне јавне набавке је 5.000,00 KM.

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

IV
Средства из члана 3. ће обезбиједити Фонд за повратак

НАЧЕЛНИК

БиХ.
Љубо Петровић, дипл.ек.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
НАЧЕЛНИК
Број:02-020-61/11
Датум:01.03.2011.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05) и члана 25. Уредбе Владе Републике
Српске о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и
ратних војних инвалида одбрамбено-отаџбинског рата Републике
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Број:02-020-75/11
Датум:23.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 25. Уредбе
Владе Републике Српске о стамбеном збрињавању породица
погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбеноотаџбинског рата Републике Српске, број:04/1-012-499/07 од
17.05.2007.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДУЖНОСТИ

Број 1

Службени гласник општине Осмаци

___

Члан 2.
Службени телефони (фиксни и мобилни) се могу
користити само у службене сврхе.

Члан 1.
Бојковић Драгиша из Осмака, општина Осмаци, разрјешава
се дужности предсједника Комисије за стамбено збрињавање ППБ и
РВИ одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске због
нетранспарентног рада у претходном периоду.
Члан 2.
Ова Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ек.
Број:02-020-76/11
Датум:23.03.2011.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 50,00 КМ у
корист Илић Златана из Осмака, општина Осмаци, на име поправке
радијатора и косачице за траву.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу – Одјељење за
општу управу, просторно уређење и комуналне послове, економски
код 412521, а за реализацију се задужује Одјељење за привреду,
финансије и друштвене дјелатности.

III
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-82/11
Датум:30.03.2011.године
На основу члана 72. став 3. 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
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И УСЛОВИМА КОРИШЋЕЊА СЛУЖБЕНИХ
ТЕЛЕФОНА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником утврђују се услови и начин коришћења
службених телефона, као и друга питања од значаја за њихову
рационалну употребу у Административној служби општине Осмаци
(удаљем тексту: ОАС).
II ТЕЛЕФОНА

НАЧИН

петак 01.04.2011.год

УПОТРЕБЕ

И

КОРИШЋЕЊА

Члан 3.
Право на употребу и коришћење директних
фиксних телефона, у оквиру својих задужења и послова на
којима раде, имају:
начелник општине,
замјеник начелника општине,
предсједник СО-е,
начелници одјељења,
виши стручни сарадник за борачкоинвалидску заштиту,
виши стручни сарадник за социјалну и дјечију
заштиту и
рачуноводство.
Остали запослени у оквиру ОАС-а службене везе
могу остваривати путем централе, односно факса или путем
корисника из става 1. овог члана уз њихово одобрење. Све
остварене везе путем централе се евидентирају у књизи
позива коју води радник запослен на централи (секретарица).
Члан 4.
Корисницима фиксних телефона ограничавају се
трошкови употребе на мјесечном нивоу и то:
централа – до 300,00 КМ,
факс – до 50,00 КМ,
остали корисници из члана 3. став 1. до 25,00
КМ.
Начелник општине нема ограничења на коришћење
фиксног телефона.
Члан 5.
Право на употребу и коришћење
телефона имају:
начелник општине,
замјеник начелника општине,
предсједник СО-е,
начелници одјељења,
предсједник ОИК-а,
секретар СО-е,
секретар БОРС-а и
возач.

мобилних

Члан 6.
Начелнику општине се ограничава право
коришћења мобилног телефона на мјесечни износ од 50,00
КМ, док остали корисници из члана 5. плаћају комплетан
рачун преко износа обавезне претплате од 16,00 КМ.
Члан 7.
Сви корисници мобилних телефона биће задужени
за телефон који користе путем реверса и одговарају за исти.
III - ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ РАДНИХ
ОБАВЕЗА
Члан 8.
Непридржавање одредби овог Правилника сматраће
се повредом радних дужности у складу са Правилником о
дисциплинској и материјалној одговорности.
IV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје
да важи Правилник о upotrebi telefona, број:02-014-1/08 od
06.03.2008.godine, 02-014-8/08 od 15.10.2008.godine i 02-01412/09 od 09.07.2009.godine.
Члан 10.
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Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

Овај Правилник ступа на снагу 8-ог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ек.
Број:02-014-8/11
Датум:30.03.2011.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 5. став 10. тачка 1.
Правилника о рачуноводственој политици за кориснике буџета
Републике Српске („Службени гласник Републике Срске“, број:9/06),
а на приједлог Комисије за попис имовине општине Осмаци,
Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О НЕ ВРШЕЊУ ПРОЦЈЕНЕ ВРИЈЕДНОСТИ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
У 2011.ГОДИНИ

петак 01.04.2011.год

број:37/00), а на приједлог Комисије за попис имовине
општине Осмаци, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ДУГА
I
Из разлога застарјелости отписује се дуг општине
Осмаци према:
1. д.о.о. „Пени“ Тузла у износу од 33,00 КМ,
2. СУР „Европа“ Зворник у износу од 50,00 КМ
и
3. СЗР „Сигнал“ Зворник у износу од 150,00 КМ.

II

I

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

У 2011.години неће се вршити процјена вриједности
основних средстава општине Осмаци.

III

II
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-48/11
Датум:24.02.2011.године.

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 14. став 1. Правилника
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем („Службени гласник Републике Срске“,
број:37/00), а на приједлог Комисије за попис имовине општине
Осмаци, Начелник општине Осмаци, д о н о с и

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-49/11
Датум:24.02.2011.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 14.
став 1. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(„Службени гласник Републике Срске“, број:37/00), а на
приједлог Комисије за попис имовине општине Осмаци,
Начелник општине Осмаци, д о н о с и

ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА

I
Средства приходована од продаје земљишта у износу од
1.941,20 КМ преносе се на конто 391111 и служиће за покриће
дефицита.

II

Из разлога застарјелости отписују се потраживања
општине Осмаци од:
4. Лазић Дејан из Осмака у износу од 400,00 КМ,
5. Министарство одбране у износу од 68,30 КМ,
6. СЗФР „Зока“ Осмаци у износу од 63,00 КМ и
7. „Миба“ Тузла у износу од 253,00 КМ.

II

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

III

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

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-70/11
Датум:24.02.2011.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 14. став 1. Правилника
о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог
стања са стварним стањем („Службени гласник Републике Срске“,
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I

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-501
Датум:24.02.2011.године.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 14.
став 1. Правилника о начину и роковима вршења пописа и
усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем
(„Службени гласник Републике Срске“, број:37/00), а на

Број 1

___

Службени гласник општине Осмаци

петак 01.04.2011.год

приједлог Комисије за попис имовине општине Осмаци, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОТПИСУ ПОТРАЖИВАЊА ОД КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

I
Из разлога застарјелости отписују се потраживања
општине Осмаци по основу комуналних такси у износу од 17.000,00
КМ.
Прилог овој одлуци је списак обвезника којима су издата
рјешења о престанку обављања дјелатности.

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

III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број:02-020-511
Датум:24.02.2011.године.

.
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