Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:7/13
75406 Осмаци

29.10. 2013 године
Осмаци

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
На основу члана 19. став 7. Закона о измјенама и допунама
закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број:60/13)
и члана 53. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број 7/05 и 5/12), Скупштина општине Осмаци, на сједници
одржаној дана 18.10.2013.године, д о н о с и
ПЛАН
о утрошку намјенских средстава
Члан 1.
Овим Планом прописује се утрошак намјенских средстава
од накнаде по основу продаје шумских сортимената на подручју
општине Осмаци у 2013.години.
Члан 2.
У 2013.години планира се прилив средстава по основу
накнаде од продаје шумских сортимента у износу од 17.500,00 КМ.
Члан 3.
Средства из члана 2. овог Плана распоређују се за сљедеће
пројекте:
-

Израда приступног пута вишенамјенском објекту у
Осмацима у износу од 5.637,06 КМ,
Трошкови Комисије за рецензију Шумскопривредне
основе у износу од 2.610,00 КМ,
Одржавање локалних путева на подручју општине у
износу од 4.252,94 КМ и
Реконструкција локалних путева на подручју општине
у износу од 5.000,00 КМ.

Члан 4.
Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-65/13
Датум: 23.10.2013. године

Жиро-рачун
Телефон:
факс:

5510280000722908
056/337-314
056/337-259

На основу члана 43. став 1. Закона о уређењу
простора и грађењу(„Службени гласник Републике Српске“,
број:40/13) и члана 53. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број 7/05 и 5/12), Скупштина
општине
Осмаци,
на
сједници
одржаној
дана
18.10.2013.године, д о н о с и
О Д Л У К У
о именовању Савјета плана за праћење израде плана
парцелације
Члан 1.
За праћење израде плана парцелације пута М4Осмаци иенује се савјет плана и то:
1. Петровић Љубо,
2. Вукићевић Миладин,
3. Капур Владо,
4. Ерић Ненад,
5. Јакшић Радо,
6. Томић Јаворка,
7. Николић Гојко,
8. Урумовић Славољуб и
9. Ћирковић Борислав.
Члан 2.
Дужности Савјета плана:
прати израду документа,
заузима стручне ставове према питањима
општег, привредног и просторног развоја
подручја за које се план доноси,
заузима
стручне
ставове
у
погледу
рационалности и квалитета предложених
планских рјешења, усаглашености документа
са документима просторног уређења, који
представљају основу за његову израду, као и
усаглашеност документа са одредбама закона
и другим прописима заснованим на закону,
организује и води јасвну расправу о плану.
Члан 3.

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-64/13
Датум: 23.10.2013. године
Мехмедалија Имшировић

Број 7

___

Службени гласник општине Осмаци

На основу члана 30. тачка 11. Закона о локалној самоуправи ( ''
Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 53. Статута општине Осмаци (''Службени гласник општине
Осмаци'', бр. 7/05), Скупштина општине Осмаци , на својој сједници
одржаној дана 18.10.2013. године , д о н о с и
О Д Л У К У
О ПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
Дозвољава се сходно плану парцелације продаја земљишта
означеног као кп.бр. 1374/4 пашњак 3 класе у површини од 437 м2
уписано у ПЛ.бр.221 КО Вацетина по новом премјеру а по старом
премјеру означена као кп.бр. 389/51 зв. Пашњак ''Ковачица'' уписана
у ЗК.ул.бр. 32 КО Вацетина .
Члан 2.
Наведено земљиште из члана 1. Ове одлуке продаје се
путем јавне лицитације.
Почетна цијена на лицитацији утврђена од стране Скупштине износи
5,00 КМ po 1 m2,
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине
Осмаци.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Осмаци''.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-61/13
Датум:22.10.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 30. тачка 11. Закона о локалној самоуправи ( ''
Службени гласник Републике Српске'', број: 101/04, 42/05 и 118/05) и
члана 53. Статута општине Осмаци (''Службени гласник општине
Осмаци'', бр. 7/05), Скупштина општине Осмаци , на својој сједници
одржаној дана 18.10.2013. године , д о н о с и
О Д Л У К У
О НАМЈЕНСКОЈ ПРОДАЈИ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ
ПРИСТУПНОГ ПУТА
Члан 1.
Овом Одлуком утврђује се намјенска продаја земљишта за
потребе приступног пута у парцеле означене као кп.бр.: 1376/6
власника Спахић Абдулаха, 1376/1 власника Спахић Асифа и 1376/3
власника Спахић Салиха из Шехера.
Члан 2.
Дозвољава се намјенска продаја земљишта за приступни
пут означено као кп.бр. 1374/3 пашњак 3 класе у површини од 60 м2
уписано у ПЛ.бр.221 КО Вацетина по новом премјеру а по старом
премјеру означена као кп.бр. 389/51 зв. Пашњак ''Ковачица'' уписана
у ЗК.ул.бр. 32 КО Вацетина .
Члан 3.
Наведено земљиште из члана 2. Ове одлуке продаје се
директном продајом по тржишној цијени утврђеној од стране
овлаштеног процјенитеља вриједности некретнина.
Члан 4.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине
Осмаци.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у ''Службеном гласнику општине Осмаци''.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Броj:01-022-62/13
Датум:22.10.2013.године
Мехедалија Имшировић
На основу члана 30. тачка 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 31. тачка 1. Статута
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број
7/05 и 5/12), Скупштина општине Осмаци, на сједници
одржаној дана 18.10.2013.године, д о н о с и
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Статута општине Осмаци
Члан 1.
Члан 70. мијења се и гласи:
„Мјесна заједница уписује се у регистар мјесних
заједница који води Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове.“
Члан 2.
Члан 71. мијења се и гласи:
„Мјесна заједница има печат који је округлог
облика, пречника 35 мм са грбом општине Осмаци, са
ћириличним и латиничним текстом: Република СрпскаОпштина Осмаци-Мјесна заједница (назив мјесне заједнице).“
Члан 3.
Члан 73. став 2. мијења се и гласи:
„Број чланова Савјета је сљедећи:
1. за мјесне заједнице до 1000 регистрованих
бирача – пет чланова,
2. за
мјесне
заједнице
од
1000-5000
регистрованих бирача – седам чланова,
3. за
мјесне
заједнице
од
5000-10000
регистрованих бирача – девет чланова и
4. за
мјесне
заједнице
преко
10000
регистрованих бирача – једанаест чланова.“
Члан 4.
Члан 74. Мијења се и гласи:
„Чланове Савјета бирају бирачи уписани у
Централни бирачки списак који имају пребивалиште на
подручју мјесне заједнице.
Чланови Савјета бирају се на зборовима грађана
непосредним тајним гласањем.
Укупан број бирача који присуствују збору грађана
на којем се бира Савјет не смије бити мањи од 10% укупног
броја бирача уписаних у Централни бирачки списак, који
имају пребивалиште на подручју мјесне заједнице.
За чланове Савјета изабрани су кандидати који су
добили највећи број гласова бирача који су гласали на збору
грађана за избор чланова Савјета.
Предсједника Савјета бирају чланови Савјета
надполовичном већином гласова укупног броја чланова
Савјета.“
Члан 5.
Члан 75. мијења се и гласи:
„Чланови Савјета ће бити разријешени ако на збору
грађана надполовична већина од укупног броја грађана
бирача се изјасни за њихову смјену, водећи рачуна да том
збору присуствује најмање 10% од укупног броја грађана
бирача који имају пребивалиште на подручју мјесне
заједнице.
Предсједник Савјета ће бити разријешен по истој
процедури по којој је изабран.“

Број 7

___

Службени гласник општине Осмаци

Члан 6.
Члан 76. мијења се и гласи:
„Скупштина општине расписује изборе за избор чланова
Савјета и обезбјеђује финансијска средства за спровођење тих избора.
Органи за спровођење избора за чланове Савјета су
Општинска изборна комисија и Бирачки одбори.“
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
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прераде, употребе, складиштења, претовара, превоза или
уклањања чија је посљедица угрожавање људи и
материјалних добара.
в) Друге несреће – несреће у друмском,
жељезничком, ваздушном или ријечном саобраћају, пожари,
рударске несреће, рушење брана, техничко-технолошке
несреће и друге несреће које проузрокује човјек својим
активностима, ратна дејства, ванредна стања или други облик
масовног уништавања људи или материјалних добара.
II - СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-67/13
Датум:23.10.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 22. став 1. тачка а. подтачка 1. Закона о
заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник
Републике Српске“, број:121/12), члана 30. алинеја 10. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:
101/04, 42/05 и 118/05)
члана 31. став 1. Алинеја 10. и
члана53.Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број: 7/05 и 5/12), Скупштина општине Осмаци на сједници
одржаној дана 18.102013. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И ФУНКЦИОНИСАЊУ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ
У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА У ОПШТИНИ
ОСМАЦИ
I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком у складу са Законом о заштити и спасавању
у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12) уређује се организација и функционисање цивилне
заштите у области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама у
општини Осмаци: систем заштите и спасавања; права и дужности
грађана, привредних друштава и других правних лица и органа
општине; организација, функционисање, програмирање, планирање
и финансирање цивилне заштите у области заштите и спасавања у
општини Осмаци.
Члан 2.
(1) Систем заштите и спасавања обједињава управљање и
организовање снага и субјеката система заштите и спасавања на
провођењу превентивних и оперативних мјера и извршавању задатака
заштите и спасавања људи и материјалних добара од посљедица
елементарних непогода, техничко-технолошких несрећа, катастрофа,
епидемија, посљедица ратних дејстава и других опасности и несрећа
које могу угрозити становништво, материјална и културна добра и
животну средину, као и мјере опоравка од насталих посљедица.
(2) Заштита и спасавање људских живота има приоритет у
односу на све друге заштите.
Члан 3.
Заштита и спасавање организује се полазећи од процјене
угрожености од природних и других несрећа, као што су:
а) Елементарне непогоде - догађаји хидрометеоролошког,
геолошког или биолошког поријекла проузроковани дјеловањем
природних сила на које људски фактор не може утицати, као што су:
земљотреси, поплаве, бујице, олује, јаке кише, атмосферска
пражњења, град, суше, одрони или клизања земљишта, снијежни
наноси и лавине, екстремне температуре ваздуха, залеђивање
водотокова, епидемије заразних болести и појаве штеточина и друге
природне појаве већих размјера које могу да угрозе здравље и животе
људи или причине штету већег обима.
б) Техничко-технолошке несреће - догађаји који су
измакли контроли код обављања дјелатности или управљању
средствима за рад и рад са опасним материјама, нафтом и њеним
дериватима и енергетским гасовима приликом њихове производње,

Члан 4.
(1) Субјекти система заштите и спасавања у
општини Осмаци су: грађани, удружења, професионалне и
друге организације, привредна друштва и друга правна лица и
органи општине.
(2) Снаге за заштиту и спасавање су: Општински
штаб за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите
општине, повјереници заштите и спасавања, професионалне
службе, добровољна друштва, јединице које формирају
привредна друштва и друга правна лица, удружења грађана и
друге невладине организације и грађани.
(3) У ванредној ситуацији снаге из става 2.
ангажују се према сљедећем распореду:
а) професионалне службе у оквиру својих редовних
послова и задатака,
б) снаге заштите и спасавања и добровољна
друштва,
в) грађани,
г) снаге сусједних и других општина односно
градова у складу са споразумима и уговорима и
д) остале снаге у Републици.
Члан 5.
Активности заштите и спасавања садрже
провођење:
а) превентивних активности заштите и спасавања,
б) оперативних активности заштите и спашавања,
в) активности које се предузимају у случају
непосредне пријетње и ризика од опасности,
г) активности које се предузимају за вријеме ризика
од опасности и
д) активности које се спроводе приликом
отклањања последица од настале опасности.
III – ПРАВА И ДУЖНОСТИ ГРАЂАНА, ПРИВРЕДНИХ
ДРУШТАВА И
ДРУГИХ ПРАВНИХ ЛИЦА И ОРГАНА ОПШТИНЕ
а) Права и дужности грађана
Члан 6.
Грађани имају право и дужност учествовати у
заштити и спасавању од елементарне непогоде и друге
несреће, давати материјална средства, обучавати се за личну,
узајамну и колективну заштиту, за провођење мјера заштите и
спасавања сходно одредбама Закона о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, и одредбама ове одлуке.
Члан 7.
У извршавању задатака заштите и спасавања,
дужни су учествовати радно способни грађани од 18 до 60
година старости - мушкарци, односно од 18 до 55 година жене.
Члан 8.
Припадницима заштите и спасавања издаје се
индентификациони документ припадника јединице цивилне
заштите.
Члан 9.
(1) Грађани који су позвани на вршење задатака
заштите и спасавања имају право на новчану накнаду (
изгубљена зарада, превоз, смјештај и исхрана ) - сходно
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одредбама Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама.
(2) Новчана средства за накнаду из става 1. овог члана
обезбјеђују се у буџету општине а исплаћује их орган који је извршио
ангажовање.
б) Права и дужности привредних друштава и других правних
лица
Члан 10.
(1) Привредна друштва и друга правна лица на подручју
општине Осмаци која обављају дјелатност из области здравства,
образовања, ветеринарства, стамбених и комуналних дјелатности,
водопривреде,
шумарства,
пољопривреде,
грађевинарства,
енергетике, транспорта, снабдјевања, угоститељства, ватрогаства и
других области у којима се обављају дјелатности из области заштите
и спасавања дужна су да организују и спроводе послове заштите и
спашавања у складу са Законом и овом Одлуком.
(2) Начелник општине ће сходно Закону и на основу
Процјене угрожености од елементарне непогоде и друге несреће,
посебном одлуком, одредити привредна друштва и друга правна лица
која су обавезна поступати у складу са чланом 23. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама и овом одлуком.
(3) Привредна друштва и друга правна лица – одређена
одлуком из става 2. овог члана, дужна су проводити одговарајуће
припреме, радити процјену и планове заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће; упознавати своје раднике са
планираним активностима и мјерама заштите и спасавања;
формирати, обучавати и опремати јединице и тимове заштите и
спасавања, те обавјештавати Одјељење за општу управу. просторно
уређење и комуналне послове општине о евентуалним промјенама –
везано за организацију и дјелатност са којом се баве.
(4) Руководилац привредног друштва и другог правног
лица одговоран је за провођење мјера и задатака заштите и
спасавања.
Члан 11.
У припреми и спровођењу задатака из области заштите и
спасавања у оквиру своје редовне дјелатности обавезно учествује
Општинска организација црвеног крста, хуманитарне и друге
организације и удружења грађана у складу са законом и овом
одлуком.
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в) предлаже процјену угрожености од елементарне непогоде и
друге несреће,
г) предлаже програм развоја система цивилне заштите у
области заштите и спасавања,
д) доноси план заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће,
ђ) именује Општински штаб за ванредне ситуације и оснива
јединице и тимове цивилне заштите,
е) именује и разрјешава командире јединица и тимова
цивилне заштите и повјеренике заштите и спасавања,
ж) доноси годишњи план обуке и оспособљавања штаба за
ванредне ситуације, јединица и тимова цивилне заштите и
повјереника заштите и спасавања у складу са Планом обуке и
оспособљавања снага за заштиту и спасавање у Републици,
з) наређује поступање по плану приправности,
и) проглашава ванредну ситуацију и стање елементарне
непогоде и друге несреће,
ј) наређује мобилизацију и употребу снага и средстава за
заштиту и спасавање,
к) наређује узбуњивањe,
л) наређује евакуацију и обезбјеђује ресурсе неопходне за
хитан смјештај у случају елементарне непогоде и друге
несреће,
љ) доноси одлуку којом одређује привредна друштва и друга
правна лица која су обавезна поступати у складу са чланом
23. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама,
м) доноси одлуку о формирању комисије за процјену штете
проузроковане елементарном непогодом и другом несрећом,
н) подноси извјештаје Скупштини општине о стању у области
заштите и спасавања,
њ) закључује уговоре о извршавању задатака цивилне заштите
у области заштите и спасавања,
о) доноси одлуку о упућивању помоћи сусједним и другим
јединицама локалне самоуправе које су погођене
елементарном непогодом и другом несрећом,
п) извршава наредбе Републичког штаба за ванредне
ситуације,
р) остварује сарадњу са Управом цивилне заштите и
начелницима сусједних и других јединица локалне
самоуправе по питањима од заједничког интереса за заштиту
и спасавање и
с) врши и друге послове из области заштите и спасавања.
3. Организациона јединица цивилне заштите

в) Права и дужности органа општине
1. Скупштина општине
Члан 12.
У остваривању права и дужности у области заштите и
спасавања, Скупштина општине има сљедеће надлежности:
а) доноси одлуку о организацији и функционисању цивилне заштите
у области заштите и спасавања и обезбјеђује њено провођење у
складу са јединственим системом заштите и спасавања Републике,
б) доноси процјену угрожености од елементарне непогоде и друге
несреће,
в) доноси програм развоја цивилне заштите у области заштите и
спасавања,
г) доноси одлуку о формирањау Општинског штаба за ванредне
ситуације,
д) доноси
одлуку за одређивање локације за уништавање
неексплодираних убојних средстава и мина,
ђ) планира и утврђује изворе финансирања за извршавање задатака
цивилне заштите у области заштите и спасавања на нивоу општине,
е) разматра стање у области заштите и спасавања и
ж) врши и друге послове из области заштите и спасавања.
2. Начелник општине
Члан 13.
Начелник општине у оквиру својих права и дужности у
области заштите и спасавања:
а) предлаже доношење одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите у области заштите и спасавања,
б) управља системом цивилне заштите у области заштите и
спасавања у општини,
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Члан 14.
Надлежна организациона јединица цивилне
заштите општинске административне службе Осмаци:
а) израђује процјену угрожености од елементарне непогоде и
друге несреће,
б) израђује програм развоја цивилне заштите у систему
заштите и спасавања,
в) израђује план заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће,
г) припрема одлуку о организацији и функционисању цивилне
заштите у систему заштите и спасавања,
д) организује, прати и реализује обуку грађана из области
личне, узајамне и колективне заштите у сарадњи са
Општинским штабом за ванредне ситуације,
ђ) организује, прати и реализује обуку снага цивилне заштите
у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације,
е) организује и координира спровођење мјера и задатака
цивилне заштите у области заштите и спасавања,
ж) врши координацију дјеловања субјеката од значаја за
заштиту и спасавање у случају елементарне непогоде и друге
несреће у општини,
з) предлаже годишњи план обуке и оспособљавања
Општинског штаба за ванредне ситуације, јединица и тимова
цивилне заштите и повјереника заштите и спасавања,
и) предлаже програм самосталних вјежби и израду елабората
за извођење вјежби заштите и спасавања, органа управе,
привредних друштава и других правних лица,
ј) води евиденцију припадника цивилне заштите и врши
њихово распоређивање у јединице и тимове цивилне заштите
и повјереника заштите и спасавања у сарадњи са Општинским
штабом за ванредне ситуације,
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к) води евиденцију материјално-техничких средстава грађана,
привредних друштава и других правних лица и служби која се могу
ставити у функцију цивилне заштите,
л) учествује у набавци средстава и опреме за заштиту и спасавање за
потребе јединица и тимова цивилне заштите и грађана и води бригу о
њиховој исправности, чувању и употреби,
љ) даје стручна упутства грађанима, привредним друштвима и
другим правним лицима по питањима заштите и спасавања,
м) информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и
друге несреће и мјерама и задацима заштите и спасавања,
н) подноси извјештаје и информације Начелнику општине и Управи
цивилне заштите,
њ) води прописану базу података и друге евиденције и
о) врши и друге послове из области заштите и спасавања.
IV – ОРГАНИЗАЦИЈА И ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЦИВИЛНЕ
ЗАШТИТЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Члан 15.
(1) Цивилна заштита општине у систему заштите и
спасавања организује се у складу са Законом о заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама, Процјеном угрожености људи и
материјалних добара од елементарне непогоде и друге несреће на
подручју општине и овом одлуком.
(2) Организовање и функционисање цивилне заштите на
територији општине заснива се на :
а) провођењу личне, узајамне и колективне заштите,
б) провођењу мјера и задатака заштите и спасавања,
в) руковођењу, одлучивању и координацији у заштити и спасавању у
ванредним ситуацијама,
г) организованости и спремности јединица и тимова цивилне
заштите,
д) ангажовању привредних друштава и других правних лица која у
оквиру својих редовних дјелатности проводе мјере и задатке заштите
и спасавања,
ђ) вршењу попуне, материјалном опремању, обучавању,
оспособљавању, мобилизацији и активирању снага цивилне заштите.
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з) заштита и спасавање од пожара,
и) заштита и спасавање од НУС-а и мина,
ј) прва медицинска помоћ,
к) заштита и спасавање животиња и намирница животињског
поријекла,
л) асанација терена,
љ) заштита животне средине,
м) заштита биља и биљних приозвода.
(2) Осим наведених послова и задатака из става 1.
овог члана могу се планирати, припремати и спроводити и
други послови и задаци у систему заштите и спасавања.
Члан 19.
(1) За руковођење и координацију у активностима
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на подручју
општине, у складу са законом и одлуком Скупштине
општине, формира се Општински штаб за ванредне ситуације
као оперативно стручни орган.
(2) Општински штаб за ванредне ситуације има
команданта, замјеника, начелника и чланове штаба.
(3) Командант Општинског штаба за ванредне
ситуације је Начелник општине.
(4) Именовање и разрјешавање замјеника,
начелника и чланова Општинског штаба за ванредне
ситуације врши се на основу рјешења Начелника општине.

Члан 17.
(1) Носиоци цивилне заштите у општини (органи,
привредна друштва и др. правна лица, професионалне и друге
организације) припремају и спроводе мјере заштите и спасавања:
а) превентивне мјере;
б) мјере заштите и спасавања у случају непосредне опасности од
елементарне непогоде и друге несреће;
в) мјере заштите и спасавања када наступе елементарне непогоде и
друге несреће и
г) мјере ублажавања и отклањања непосредних посљедица
елементарне непогоде и друге несреће.
(2) Мјере и активности цивилне заштите у систему заштите
и спасавања утвђују се плановима заштите и спасавања које доноси
општина, привредна друштва и друга правна лица.

Члан 20.
Општински штаб за ванредне ситуације сходно
закону обавља сљедеће послове:
а) предлаже Начелнику општине доношење одлуке о
проглашењу ванредне ситуације на територији општине или
дијелу територије општине,
б) руководи и координира рад субјеката и снага система
заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу
утврђених задатака,
в) руководи и координира спровођење мјера и задатака
заштите и спасавања,
г) разматра и даје мишљење на приједлог Процјене
угрожености и приједлог Плана заштите и спасавања од
елементарне непогоде и друге несреће,
д) прати стање и организацију заштите и спасавања и
предлаже мјере за њихово побољшање,
ђ) наређује употребу снага за заштиту и спасавање, средстава
помоћи и других средстава која се користе у ванредним
ситуацијама,
е) наређује Савјетима мјесних заједница да предузму
активности на заштити и спасавању људи и материјалних
добара,
ж) ради на редовном информисању и обавјештавању
становништва о ризицима, опасностима и предузетим
мјерама,
з) прати организацију, опремања и обучавања јединица и
тимова за заштиту и спасавање, овлашћених, оспособљених
правних лица,
и) процјењује угроженост од настанка ванредне ситуације,
ј) доноси приједлоге, закључке и препоруке,
к) сарађује са штабовима за ванредне ситуације сусједних
јединица локалне самоуправе,
л) разматра и предлаже доношење Одлуке о организацији
заштите и спасавања на подручју општине и
љ) ангажује оспособљена правна лица и друге организације од
значаја за општину.

Члан 18.
(1) У циљу заштите и спасавања људи и материјалних
добара од опасности изазваних елементарном непогодом или другом
несрећом спроводе се сљедећи послови и задаци:
а) осматрање, обавјештавање и узбуњивање,
б) склањање људи и материјалних добара,
в) заштита од удеса,
г) евакуација,
д) збрињавање угрожених и настрадалих,
ђ)
радиолошко
–
хемијска
и
биолошка
заштита
и
противепидемиолошка заштита,
е) заштита и спасавање из рушевина,
ж) заштита и спасавање на води и под водом,

Члан 21.
(1) У мјесним заједницама, насељеним мјестима,
дијелу насеља, привредним друштвима и другим правним
лицима одређују се повјереници заштите и спасавања.
(2) Повјереници у мјесним заједницама односно
насељеним мјестима предузимају непосредне мјере и
активности за учешће грађана у спровођењу самозаштите и
учествују у свим активностима заштите и спасавања које се
проводе у акцијама заштите и спасавања људи и материјалних
добара на одређеном подручју.
(3) Повјереници у привредним друштвима и другим
правним лицима предузимају мјере и активности на учешћу
радника у спровођењу личне, узајамне и колективне заштите

Члан 16.
За потребе личне, узајамне и колективне заштите надлежни
органи општине, привредна друштва и друга правна лица, власници и
корисници стамбених зграда обезбјеђују и држе у исправном стању
потребна средства и опрему.
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и мјера заштите ради спасавања људи и материјалних добара у
зградама и објектима за које су задужени.
(4) Повјеренике на територији општине именује и
разрјешава Начелник општине а у привредном друштву и другом
правном лицу директор односно други надлежни орган одређен
општим актом.
Члан 22.
(1) У складу са Законом а на основу Поцјене угрожености
људи и материјалних добара од елементарне непогоде и друге
несреће, потреба и могућности, општина Осмаци формира јединице
цивилне заштите које се опремају и оспособљавају као оперативне
снаге ради непосредног ангажовања на извршавању задатака заштите
и спасавања.
(2) Јединице цивилне заштите оснивају се као јединице
опште и специјализоване намјене.
Члан 23.
(1) Јединице цивилне заштите опште намјене се оснивају,
опремају и обучавају за извршавање задатака заштите и спасавања за
чије извршење њихови припадници не морају имати посебна стручна
знања нити користити сложенија техничка средства и опрему.
(2) Специјализоване јединице цивилне заштите оснивају
се, опремају и обучавају ради извршавања сложенијих задатака
заштите и спасавања чији припадници при вршењу тих задатака
морају имати одговарајуће стручно знање и користити одговарајућа
техничка средства и опрему.
(3) Општина Осмаци у складу са Процјеном угрожености,
могућностима и потребама оснива јединице цивилне заштите опште
намјене.
Члан 24.
(1) Одлуку о оснивању јединица цивилне заштите општине
као и
именовању и разрјешењу командира јединица доноси
Начелник општине.
(2) Одлуку о оснивању, величини, врсти и броју јединица
цивилне заштите у привредним друштвим и другим правним лицима
чија је редовна дјелатност од непосредног значаја за заштиту и
спасавање доноси орган утврђен општим актом привредног друштва
или другог правног лица.
Члан 25.
У складу са законом, обвезнике заштите и спасавања на
њихове дужности у јединице цивилне заштите и повјеренике заштите
и спасавања распоређује надлежна организациона јединица цивилне
заштите у сарадњи са Општинским штабом за ванредне ситуације.
Члан 26.
(1) У провођењу мјера и задатака заштите и спасавања са
људским и материјално – техничким ресурсима ангажују се
привредна друштва и друга правна лица која обављају дјелатности од
значаја за заштиту и спасавање.
(2) Општина може са физичким лицима, организацијама,
службама и удружењима грађана, привредним друштвима и другим
правним лицима која посједују посебна и специјалистичка знања,
способности или материјално – техничка средства и опрему од
значаја за заштиту и спасавање, закључити уговор о ангажовању на
провођењу мјера и задатака заштите и спасавања.
Члан 27.
(1) Штаб за ванредне ситуације, јединице цивилне заштите
као и повјереници заштите и спасавања опремају се одговарајућом
опремом и материјално техничким средствима која су неопходна за
њихову личну заштиту и за извршење задатака.
(2) Приликом извршавања задатака заштите и спасавања
припадници штаба, јединица цивилне заштите и повјереници заштите
и спасавања носе одјећу заштите и спасавања на којој је на видном
мјесту истакнут знак заштите и спасавања.
(3) Средства и опрема из става 1. овог члана обезбјеђују се
набавком нових средстава и опреме и узимањем средстава и опреме
из пописа од привредних друштава и других правних лица, јавних
установа, организација и грађана.
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Члан 28.
(1) Припадници штаба за ванредне ситуације,
јединице и тимови цивилне заштите као и повјереници
заштите и спасавања обучавају се и оспособљавају за
извршење задатака заштите и спасавања.
(2) На основу наставних планова и програма
обучавања и оспособљавања које доноси министар
унутрашњих послова, Начелник општине доноси годишњи
оперативни план обуке структура из става 1. овог члана.
Члан 29.
(1) Обучавање и оспособљавање Општинског штаба
за ванредне ситуације, јединица цивилне заштите,
повјереника заштите и спасавања као и грађана за личну и
узајамну заштиту, обавља надлежна организациона јединица
цивилне заштите у сарадњи са Општинским штабом за
ванредне ситуације.
(2) Припадници заштите и спасавања из става 1.
овог члана позивају се на обуку писменим позивом који се
уручује 15 дана прије почетка обуке.
Члан 30.
(1) Када процијени да постоји опасност од
елементарне непогоде и друге несреће Општински штаб за
ванредне ситуације и други органи надлежни за заштиту и
спасавање на подручју општине обавезни су предузети мјере
приправности предвиђене планом заштите.
(2) Мобилизацијом се по наређењу Начелника
општине у складу са плановима заштите врши организовано
активирање и употреба снага и средстава заштите и спасавања
на подручју општине.
(3) Мобилизација започиње од момента наређења
мобилизације а завршава се у времену одређеном планом
мобилизације.
Члан 31.
Власници
и
корисници
опреме
односно
материјално - техничких средстава дужни су опрему и
средства заједно са потребним људством у случају потребе
односно када то захтијевају потребе заштите и спасавања
ставити на располагање организационе јединице цивилне
заштите општине.
V – ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ СИСТЕМА
ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 32.
Скупштина општине доноси Програм развоја
цивилне заштите у области заштите и спасавања у коме се
одређују циљеви, задаци, начин остваривања као и смјернице
у области заштите и спасавања у општини.
Члан 33.
(1) Плановима заштите и спасавања обезбјеђује се
организовано и усклађено дјеловање за спречавање несрећа,
односно смањења посљедица и обезбјеђење основних услова
за живот у случају елементарне непогоде и друге несреће.
(3) План заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће по методологији коју доноси Влада
Републике Српске израђује организациона јединица цивилне
заштите у сарадњи са Општинским штабом за ванредне
ситуације а доноси га Начелник општине.
Члан 34.
Програм и План општине из члана 32. и 33. ове
одлуке морају бити усаглашени са Републичким планом
заштите и спасавања од елементарне непогоде и друге
несреће и Програмом заштите и спасавања у Републици.
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VI – ФИНАНСИРАЊЕ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА
Члан 35.
(1) Скупштина општине планира и утврђује изворе
финансирања активности цивилне заштите у области заштите и
спасавања.
(2) Општина сходно закону у свом буџету планира и
издваја 2% посебних средстава, од којих се 50% користи за
предузимање превентивних активности а 50% за опремање и обуку
структура заштите и спасавања и о издвојеним и утрошеним
средствима информише Републичку управу цивилне заштите.
Члан 36.
Општина финансира:
а) припремање, опремање, обуку и рад Општинског штаба за
ванредне ситуације, јединица цивилне заштите и повјереника заштите
и спасавања и њихове трошкове учешћа у спровођењу мјера заштите
и спасавања,
б) прилагођавање и одржавање склоништа и других заштитних
објеката,
в) обуку становништва у области заштите и спасавања,
г) санирање дијела штета насталих од елементарне непогоде и друге
несреће у складу са материјалним могућностима и одлуком
надлежног органа општине,
д) надокнаду грађанима, привредним друштвима и другим правним
лицима чија су материјална средства узета ради збрињавања
настрадалог и угроженог становништва односно извршавања
задатака заштите и спасавања и
ђ) друге потребе заштите и спасавања у складу са законом и другим
прописима.
VII – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 37.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
организацији и функционисању цивилне заштите на подручју
општине Осмаци број: 01-022-119/03 од 21.03.2003. године
(„Службени гласник општине Осмаци“, број 1/03) и Одлука о
измјенама и допунама Одлуке о организацији и функционисању
цивилне заштите на подручју општине Осмаци број: 01-022-22/04 од
25.06.2004. године („Службени гласник општине Осмаци“, број: 4/04
).
Члан 38.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-66/13
Датум:23.10.2013.године
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 22. Тачка 4), 40, 42, 44. Закона о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике
Српске“, број: 121/12), члана 31. став 1. алинеја 10. и члана 53.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број: 7/05 и 5/12) , Скупштина општине Осмаци, на сједници
одржаној дана 28.10.2013. године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ФОРМИРАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
I
Овом одлуком формира се Општински штаб за ванредне
ситуације.
II
Општински штаб за ванредне ситуације има команданта,
замјеника, начелника и чланове штаба и у исти се именују:
1. Командант штаба – начелник општине Осмаци
2. Замјеник команданта штаба – замјеник начелника
општине
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Начелник штаба – начелник одјељења за
општу управу,просторно уређење и комуналне
послове
4. Члан штаба за питање ангажовања полиције –
командир полицијске станице Осмаци
5. Члан штаба за оперативно-планске послове –
стручни сарадник за послове мјесних
заједница и цивилне заштите
6. Члан штаба за буџет – начелник одјељења за
привреду,финансије и друштвене дјелатности
7. Члан штаба за склањање људи и материјалних
добара – самостални стручни сарадник за
просторно уређење и комуналне послове
8. Члан штаба за заштиту животне средине –
самостални
стручни
сарадник-еколошки
инспектор
9. Члан штаба за збрињавање угрожених и
настрадалих
–
секретар
општинске
организације Црвеног крста Осмаци
10. Члан штаба за прву медицинску помоћ –
одговорно лице у амбуланти Осмаци-Цапарде
11. Члан штаба за заштиту и спасавање животиња
и намирница животињског поријекла –
директор ветеринарске амбуланте Осмаци
12. Члан штаба за заштиту и спасавање од пожара
– командир Добровољне ватрогасне јединице
Осмаци.
3.

III
Општински штаб за ванредне ситуације обављаће
сљедеће послове:
предлаже Начелнику општине доношење
одлуке о проглашењу ванредне ситуације на
територији општине или дијелу територије
општине;
руководи и координира рад субјеката и снага
система заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама на спровођењу утврђених
задатака;
руководи и координира спровођење мјера и
задатака заштите и спасавања;
разматра и даје мишљење на приједлог
Процјене угрожености и приједлог Плана
заштите и спасавања од елементарне непогоде
и друге несреће;
прати стање и организацију заштите и
спасавања и предлаже мјере за њихово
побољшање;
наређује употребу снага за заштиту и
спасавање, средстава помоћи и других
средстава која се користе у ванредним
ситуацијама;
наређује Савјетима мјесних заједница да
предузму активности на заштити и спасавању
људи и материјалних добара;
ради
на
редовном
информисању
и
обавјештавању становништва о ризицима,
опасностима и предузетим мјерама;
прати организацију, опремања и обучавања
јединица и тимова за заштиту и спасавање,
овлашћених, оспособљених правних лица;
процјењује угроженост од настанка ванредне
ситуације;
доноси приједлоге, закључке и препоруке;
сарађује са штабовима за ванредне ситуације
сусједних јединица локалне самоуправе;
разматра и предлеже доношење одлуке о
организацији заштите и спасавања на подручју
општине;
ангажује оспособљена правна лица и друге
организације од значаја за општину.
обавља и друге послове у складу са Законом.
IV
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Општински штаб за ванредне ситуације по потреби позива
друге институције, тијела, агенције, организације и стручњаке за
одређена питања од интереса за заштиту и спасавање, да учествују у
раду.

II - ОСНИВАЊЕ, ПОСЛОВИ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

V
Сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације и
оперативни рад штаба ће се обављати у Осмацима у просторијама
Скупштине општине Осмаци.

(1) Мјесна заједница се оснива одлуком Скупштине
Општине, за подручје на којем постоји интерес становника,
које представља територијалну и функционалну цјелину,
засновану на просторним, историјским, привредним и
културним разлозима, на којем постоји међусобна повезаност
грађана и могућност остваривања њихових заједничких
интереса и потреба.
(2) Мјесна заједница се може основати за подручје
једног или више насељених мјеста или за дио подручја
насељеног мјеста, под условима и става 1. овог члана.

VI
Радне сједнице Општинског штаба за ванредне ситуације
заказује командант штаба, односно замјеник или начелник штаба по
овлашћењу, а оперативно ангажовање штаба у случају елементарних
и других несрећа већих размјера наређује командант, односно
замјеник, на приједлог начелника штаба.

Члан 3.

Члан 4.
VII
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о
оснивању општинског штаба цивилне заштите број: 01-022-501/02 од
19.07.2002. године („Службени гласник општине Осмаци“, број:
10/02), Одлука о измјенама и допунама Одлуке о оснивању
општинског штаба цивилне заштите број: 02-020-153/07 од 11.05.
2007. године. („Службени гласник општине Осмаци“, број: 4/07) и
Правилник о унутрашњој организацији Општинског штаба цивилне
заштите Осмаци број: 02-81-122/03 од 24.03.2003. године („Службени
гласник општине Осмаци“, број: 1/03).
VIII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
Скупштина општине Осмаци
Број:01-022-68/13
Датум:23.10.2013. године

ПРЕДСЈЕДНИК
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 30. а у вези са чланом 107. Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Српске", број:
101/04, 42/05 и 118/05) и члана 31. став 1. алинеја 29 а у вези са
чланом 69. Статута општине Осмаци.("Службени гласник општине
Осмаци", број: 7/05 и 5/12), Скупштина општине Осмаци на својој 9
сједници одржаној дана 18. октобра 2013. године, донијела је
ОДЛУКУ
О МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ
ОСМАЦИ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређују се услови за оснивање мјeсних
заједница, послови, учешће грађана у вршењу послова мјeсне
заједнице, начин и поступак избора савјета мјесних заједница,
финансирање и средства за рад мјесних заједница, обављање
административних и стручних послова за потребе мјесних заједница,
подјела подручја Општине на мјесне заједнице односно образовање и
утврђивање подручја и називи мјесних заједница као и друга питања
од значаја за рад мјесних заједница на подручју општине Осмаци.
Члан 2.
(1) Мјесна заједница је територијална јединица на подручју
општине Осмаци (у даљем тексту: Општине) у којој грађани
утврђују и остварују непосредне и заједничке потребе и интересе,
обављају послове утврђене законом, Статутом општине Осмаци (у
даљем тексту: Статут Општине), овом Одлуком и другим актима
Скупштине Општине и облик је непосредног учешћа грађана у
локалној самоуправи.
(2) Мјесна заједница нема статус правног лица.
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(1) Интерес становника за оснивање мјесне
заједнице, промјену њеног подручја или назива утврђује се на
збору грађана.
(2) Иницијативу за оснивање мјесне заједнице,
промјену њеног подручја и назива може покренути најмање
10 % бирача са подручја за које се предлаже оснивање мјесне
заједнице, промјена њеног подручја или назива, у складу са
Статутом Општине и актима Скупштине Општине.
(3) У случају покретања иницијативе за промјену
подручја мјесне заједнице у оквиру истог насељеног мјеста,
укидања мјесне заједнице и припајања подручју друге мјесне
заједнице, о иницијативи расправља збор грађана са подручја
за које се предлаже промјена.
(4) У случају из става 3. овог члана, збор грађана
сазивају заинтересовани савјети мјесних заједница, у складу
са Статутом Општине и актима Скупштине Општине.
Члан 5.
(1) Приједлог за оснивање мјесне заједнице,
промјену њеног подручја или назива могу покренути :
- Збор грађана са подручја за које се предлаже
формирање мјесне заједнице са најмање 10% потписа
регистрованих бирача за то насељено мјесто,
- Савјет Мјесне заједнице.
Иницијативу из алинеје 1. и 2. претходног става ,
доставља се Савјету мјесне заједнице, а након обављене
расправе по том питању, исти се доставља начелнику
општине и Скупштини општине на одлучивање.
Члан 6.
(1) У мјесној заједници грађани задовољавају
заједничке интересе и потребе у областима: уређење насеља,
становања, комуналних дјелатности, здравствене и социјалне
заштите, цивилне заштите, заштите животне средине,
образовања, васпитања, културе, спорта, физичке културе као
и у другим областима које грађани сами утврде, у складу са
Статутом Општине и актима Скупштине Општине.
(2) Грађани путем Савјета мјесне заједнице (у
даљем тексту: Савјет) учествују у поступку утврђивања
приједлога
планова
изградње
објеката
комуналне
инфраструктуре на подручју мјесне заједнице.
(3) Скупштина Општине може посебном одлуком
повјерити мјесној заједници обављање послова из
надлежности Општине, у складу са законом и Статутом
Општине.
Члан 7.
(1) Грађани на збору грађана расправљају и дају
приједлоге о питањима из надлежности органа Општине која
су од непосредног значаја и заједничког интереса за грађане
одређеног подручја Општине, односно подручја за које је збор
грађана сазван, иницирају и предлажу начине рјешавања
одређених питања и доношење аката из дјелокруга
Скупштине Општине и одлучују о одређеним питањима, у
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складу са законом, Статутом Општине и актима Скупштине
Општине.
(2) Збор грађана сазива се за насељено мјесто, мјесну
заједницу или њен дио (улица, кварт, насеље, заселак), у складу са
одлуком Скупштине Општине и Статутом мјесне заједнице.
(3) Ако посебном одлуком није другачије уређено, за
пуноважно расправљање и одлучивање на збору грађана у мјесној
заједници, потребно је да присуствује најмање 10% бирача са
подручја мјесне заједнице.
Члан 8.
(1) Мјесну заједницу представља предсједник савјета мјесне
заједнице.
(2) Ради овјере аката мјесне заједнице, аката савјета
мјесне заједнице, записника и аката са збора грађана мјесне
заједнице, текуће коресподенције и других аката мјесне заједнице
или аката у којима је представљена мјесна заједница, мјесна
заједница има печат округлог облика, пречника 35 мм са грбом
општине Осмаци, са ћириличним и латиничним текстом: Република
Српска – Општина Осмаци – Мјесна заједница ( уписати назив мјесне
заједнице).
(3) Административна служба општине Осмаци (у даљем
тексту: Административна служба) обезбеђује израду и успоставља
евиденцију о печатима и лицима одговорним за употребу печата
мјесне заједнице.
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д) Управља средствима којима располаже мјесна
заједница и утврђује приоритете коришћења средстава
добијених по основу донација и поклона,
ђ) Покреће иницијативе за изградњу и одржавање
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре и начина
обезбеђења средстава, унапређење заштите животне средине,
уређивање насеља, побољшање услова, за развој туризма,
спорта и рекреације и у
другим областима од заједничког интереса мјесног
становништва,
е) Утврђује листу приоритета за изградњу
комуналних објеката и комуналне инфраструктуре, на основу
одлука збора грађана,
ж) Одучује о коришћењу објеката који су
додијељени на коришћење мјесној заједници, у складу са
одлукама Скупштине Општине,
з) Подноси збору грађана извјештај о свом раду и
раду мјесне заједнице,
и) Друге послове утврђене законом, Статутом
Општине и овом Одлуком.
(2) На захтјев надлежних органа, грађана или
правних лица, Савјет може издавати акте о потврди чињеница
у мјесној заједници о којима се не води службена евиденција,
ако су те чињенице познате Савјету, а потврда тих чињеница
је потребна ради остваривања права или обавеза грађана и
правних лица.
Члан 14.

Члан 9.
(1) Административне и стручне послове за потребе мјесних
заједница, упис и вођење регистра мјесних заједница обавља
Административна служба Општине.
(2) Начин вођења регистра мјесних заједница,
успостављање евиденције о печатима и лицима одговорним за
употребу печата мјесне заједнице, општим актом уређује Начелник, у
складу са Статутом Општине и овом Одлуком.

(1) Изборе за савјете мјесних заједница расписује
Скупштина Општине, у складу са изборним прописима и
Статутом Општине.
(2) Савјет бирају бирачи уписани у бирачки списак,
на зборовима грађана, који имају пребивалиште на подручју
мјесне заједнице, непосредно, тајним гласањем и у складу са
изборним прописима, Статутом Општине и одлукама
Скупштине Општине.
(3) За чланове савјета изабрани су кандидати који су
добили највећи број гласова бирача који су гласали на збору
грађана, ако изборним прописима није другачије предвиђено.

III - САВЈЕТ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 15.
Члан 10.
(1) Орган мјесне заједнице је Савјет који има најмање 5, а
највише 11 чланова.
(2) Савјет има предсједника којег бирају чланови Савјета,
натполовичном већином гласова од укупног броја чланова.
(3) Мандат Савјета траје четири године.
(4) Предсједник и чланови Савјета могу за свој рад
примати накнаду, у складу са посебном одлуком Скупштине
Општине.
Члан 11.
Предсједник Савјета представља Савјет, сазива и
предсједава сједницама Савјета, потписује и стара се о извршењу
аката Савјета и обавља друге послове у складу са законом, Статутом
Општине, овом Одлуком и актима Савјета.
Члан 12.
Број чланова Савјета за сваку мјесну заједницу утврђује
Скупштина Општине посебном одлуком, у складу са Изборним
законом Републике Српске и Статутом Општине.
Члан 13.
(1) Савјет обавља сљедеће послове:
а) Стара се о извршењу одлука које грађани донесу на
збору грађана,
б) Предлаже план развоја мјесне заједнице, у складу са
планом развоја Општине,
в) Доноси програм мјера и активности за реализацију
планова и програма развоја мјесне заједнице,
г) Сарађује и учествује у активностима других субјеката
који дјелују на подручју мјесне заједнице,

(1) Новоизабрани савјет ће се конституисати у
року који одреди орган надлежан за провођење избора, у
складу са изборним прописима.
(2) Прву конститутивну сједницу новоизабраног
савјета сазива предсједник предходног сазива савјета или, ако
он не сазове у предвиђеном року, конститутивну сједницу
новоизабраног савјета ће сазвати новоизабрани члан савјета
који је освојио највећи број гласова.
(3) Савјет се конституише избором предсједника
савјета, натполовичном већином гласова од укупног броја
чланова.
Члан 16.
(1) Мандат предсједника, односно члана Савјета
престаје у случајевима и по поступку утврђеним изборним
прописима, Статутом Општине и овом Одлуком.
(2) Престанак мандата предсједника односнo члана
Савјета утврђује надлежни општински изборни орган, на
основу акта којим је утврђен разлог престанака мандата, ако
изборним прописима није другачије предвиђено.
(3) Изузетно од става 2. овог члана, ако је
предсједнику Савјета престао мандат предсједника на лични
захтјев при чему остаје члан Савјета, избор новог
предсједника Савјета извршиће Савјет, у складу са изборним
прописима, Статутом Општине и овом Одлуком.
Члан 17.
(1) Ако предсједнику или члану Савјета престане
мандат прије истека времена на које је изабран, члан Савјета
постаје сљедећи кандидат са листе кандидата који је добио
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највећи број гласова приликом избора чланова Савјета, ако изборним
прописима није другачије предвиђено.
(2) Ако је опозван Савјет, Скупштина Општине расписује
превремене изборе за Савјет, ако изборним прописима није другачије
предвиђено.
IV - СРЕДСТВА ЗА РАД МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 18.
(1) Средства за финансирање рада мјесних заједница
обезбјеђују се у буџету Општине.
(2) Поред средстава става 1. овог члана, средства за
финансирање мјесне заједнице могу бити:
а) средства грађана која се обезбјеђују
самодоприносом, у складу са
законом,
б)
додијељена
средства
заинтересованих
привредних друштава и других
организација и институција,
в) донација грађана, удружења и међународних
организација и
г) други законити извори.
(3) Савјет предлаже начине коришћења финансијских
средстава из става 2. овог члана.
(4) Евиденције финанијских средстава које користи мјесна
заједница обезбјеђује Администартивна служба Општине, у складу са
законом и другим прописима.
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VI - ПОДЈЕЛА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ НА
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Члан 23.
(1) Подручје Општине дијели се на мјесне
заједнице, у складу са овом Одлуком.
(2) Мјесне заједнице имају свој назив и подручје
утврђено овом Одлуком.
Члан 24.
У складу са исказаним интересима грађана, на
подручју Општине образују се сљедеће мјесне заједнице:
1. Мјесна заједница "Борогово" која
насељена мјеста : Борогово и Матковац.
2. Мјесна заједница "Осмаци" која
насељена мјеста: Осмаци, Шехер, Сајтовићи,
Брдо, Зелина и Гојчин.
3. Мјесна заједница "Цапарде" која
насељена мјеста : Цапарде, Вилчевићи, Кулина,
Кусоње, Косовача и Махала

обухвата
обухвата
Ракино
обухвата
Хајвази,

VII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Члан 25.
Скупштина Општине може посебном одлуком повјерити
мјесној заједници коришћење одређене имовине Општине која је
потребна за задовољавање заједничких потреба мјесног
становништва и уредити услове и начин коришћења те имовине, у
складу са законом.
V - САРАДЊА МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА И НАДЗОР НАД
РАДОМ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА
Члан 20.
(1) Мјесне заједнице сарађују са органима Општине у
питањима од заједничког интереса за мјесно становништво и
становништво Општине, у складу са законом, Статутом Општине и
актима органа Општине.
(2) У смислу става 1. овог члана, органи Општине,
нарочито, координирају активности са мјесним заједницама у циљу
реализације планова и програма развоја Општине и мјесних
заједница, разматрају приједлоге и иницијативе из мјесних заједница,
информишу грађане о својим активностима, консултују грађане о
приоритетима развоја подручја мјесне заједнице и пружају стручну,
административну и другу помоћ у раду мјесних заједница.
(3) На захтјев органа Општине, мјесне заједнице су дужне
достављати податке и информације о свом раду.
Члан 21.
Мјесне заједнице међусобно сарађују у питањима од
заједничког интереса, ради усклађивања потреба и интереса мјесног
становништва, реализације заједничких односно повезаних пројеката
изградње комуналних, инфрастрктурних и других објеката и у
другим питањима од заједничког интереса.
Члан 22.
(1) Надзор над радом мјесних заједница врши Скупштина
Општине.
(2) У вршењу надзора из става 1. овог члана, Скупштина
Општине разматра извјештаје и информације о раду мјесних
заједница, даје оцјене о достигнутом нивоу развоја, указује на начине
рјешавања одређених питања која се појављују у раду мјесних
заједница и предузима друге мјере у складу са законом, Статутом
Општине и овом Одлуком.
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Савјети мјесних заједница у досадашњем саставу
настављају рад до избора односно конституисања
новоизабраних савјета, у складу са изборним прописима,
Статутом Општине и овом Одлуком.
Члан 26.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи
Одлука о мјесним заједницама на подручју општине Осмаци
("Службени гласник Општине Осмаци", број: 5/05).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику општине Осмаци".
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-69/13
Датум:24.10.2013.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. став 2. и члана 39. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“
број:101/04, 42/05, 118/05), члана 17. Закона о статусу
функционера („Службени гласник Републике Српске“
број:96/05), члана 31. Став 2. Статута општине Осмаци на 9
редовној сједници одржаној дана 18.10.2013. године
Скупштина општине Осмаци доноси:
ОДЛУКУ
о смањењу личних примања функционерима и
одборницима општине Осмаци
Члан 1.
Функционерима и оборницима општине Осмаци умањује се
плата на њихова укупна лична примања у износу од 10%.
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Члан 2.
Ова одлука примјењиват ће се од 01.11.2013. године а трајаће до
ублажавања последица дефицита буџета општине Осмаци.

ОДЛУКУ
O ЕКСПЛОАТАЦИЈИ КАМЕНА
Члан 1.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана објављивања у:
„Службеном гласнику општине Осамци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕСЈЕДНИК
Број:01-022-71/13
Датум:28.10.2013.године.
Мехмедалија Имшировић

Овом Одлуком одобрава се експлоатација камена у
количини од 100 м3 из налазишта „Црквине“ у Ракином Брду,
општина Осмаци.
Члан 2.
Камен из члана 1. oве Одлуке се одобрава за
потребе ДОО „ПЕРО КОМЕРЦ“ Махала.
Члан 4.

На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број:101/04), и члана 31. Статута
општине Осмаци („Службени гласник Општине Осмаци“,
број:7/05), Скупштина Општине Осмаци на својој 9 редовној
сједници одржаној дана 18.10.2013. године, д о н и ј е л а ј е :
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ ПОДРШКЕ
СТИЦАЊУ РАДНОГ ИСКУСТВА МЛАДИХ У СТАТУСУ
ВОЛОНТЕРА

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-70/13
Датум:24.10.2013.године
Мехмедалија Имшировић

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ
I
Даје се сагласност на Пројекат подршке стицању радног
искуства младих у статусу волонтера, који се односи на
запошљавање младих лица са високом стручном спремом а са
подручја општине Осмаци који се налазе на евиденцији завода
за запошљавање.
II
Број младих лица за запошљавања одредиће се на основу
буџетске ставке из које ће и бити финансирање трошкова
пројекта.
III
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник Општине
Осмаци, који ће на основу ове Одлуке расписати јавни позив.
Реализација пројекта ће почети 01.01.2014.године.

Ha основу члана 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
ОДЛУКУ О ВИСИНИ СРЕДСТАВА НА ИМЕ УЧЕШЋА
У РЕАЛИЗАЦИЈИ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА
I
Одобравају се средства у износу од 1.716,47 КМ, на
име учешћа општине Осмаци у суфинансирањупројекта „
Изградњамултифункционалног игралишта
у Новом
Насељу,општина Осмаци .
II
Средства из члана 1. ове Одлуке дозначити на
жиро-рачун одабраног извођача радова по затварању
финансијске конструкције и након реализације уговором
преузетих обавеза од стране избођача.
III

IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику Општине Осмаци.

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

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-63/13
Датум:22.10.2013.године.
Мехмедалија Имшировић

РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-237/13
Датум:03.10.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

Ha основу члана 29. Став 2. Закона о рударству
(„Службени гласник Републике Српске“, број:59/12), члана 53.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05) и члана 104. Пословника о раду Скупштине општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05),
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
18.10.2013.године, д о н о с и

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
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V
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА
„АСФАЛТИРАЊЕ ПУТА ДРВЕНИЦЕ - ЗЕЛИНА“

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

I
Приступа се јавној набавци радова – Асфалтирање пута
Дрвенице - Зелина.
II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
90.000,00 КМ укључујући ПДВ.
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 ОПШТИНА ОСМАЦИ
Број: 02-014-228/13
Датум: 23.09.2013.год.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-236/13
Датум: 03.10.2013.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 РОБА
I
Приступа се јавној набавци роба – Саобраћајни
знакови са рефлектујућом фолијом.
II

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 РАДОВА
„ИЗРАДА МАКАДАМСКОГ ПУТА САЏЕВАЦ-ВАЦЕТИНСКА
РИЈЕКА“

Предмет јавне набавке је набавка:
4 (четири) саобраћајна знака.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 421,20 КМ. У цијени је обрачунат ПДВ.
IV
Набавку извршити од добављача „Зворникпутеви“
а.д. Зворник.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

I
Приступа се јавној набавци радова – Израда макадамског
пута Саџевац-Вацетинска ријека.
II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
62.000,00 КМ укључујући ПДВ.
Радови ће се финансирати из намјенских средстава
добијених од Амбасаде Норвешке.
IV
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-225/13
Датум: 20.09.2013.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 ДОДЈЕЛИ ГРТАЧА СНИЈЕГА НА КОРИШЋЕЊЕ
I
Мјесној заједници
коришћење гртач снијега.

Цапарде

додјељује

се

на

II
Мјесна заједница је дужна да се о додијељеном
средству домаћински стара и да врши његово одржавање.
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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: 02-014-222/13
Датум: 17.09.2013.године.
Љубо Петровић,дипл.ецц

Предмет јавне набавке је набавка:
30 тона мрког угља „Бановићи“ коцка и
5 метара огревног буковог дрвета.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 5.000,00 КМ без обрачунатог ПДВ-а.
IV

Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I
Приступа се јавној набавци роба - Набавка и превоз земље
за санацију клизишта у Новом Насељу на Цапардама.

Набавку угља извршити од добављача д.о.о. Илићтрговина“ Зворник, а набавку дрвета од добављача Шумска
управа Зворник, а о чему ће се сачинити Уговори о набавци.
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: 02-01-199/13
Датум: 29.08.2013.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц

II

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

Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са предузећем „ ЗВОРНИКПУТЕВИ“ А.Д. Зворник.

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА

III

I

Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
1.257,75 КМ са урачунатим ПДВ-ом.

Долијановић Младен из Братунца, инж.грађ.
именује се за Надзорни орган на извођењу радова
асфалтирања пута Дрвенице-Зелина.

IV
II
Финансирање радова ће се вршити из средстава општине
Осмаци са потрошачке јединице – буџетска резерва.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-207/13
Датум: 06.09.2013.год.

Задатак Надзорног органа је да редовно прати и
контролише квалитет радова и уграђеног материјала, а у
складу са прихваћеном понудом извођача „Зворникпутеви“
а.д. Зворник.
По завршетку радова надзорни орган ће предати
извјештај о свом раду.
III

НАЧЕЛНИК

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

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-247/13
Датум: 21.10..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

I
Приступа се јавној набавци роба – Набавка огрева за
сезону ложења 2013/14 године.

Долијановић Младен из Братунца, инж.грађ.
именује се за Надзорни орган на извођењу радова изградње
макадамског пута Саџевац-Вацетинска ријека..
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II
Задатак Надзорног органа је да редовно прати и
контролише квалитет радова и уграђеног материјала, а у складу са
прихваћеном понудом извођача „Зворникпутеви“ а.д. Зворник.
По завршетку радова надзорни орган ће предати 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: 02-014-245/13
Датум: 21.10..2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ЛИЦИТАЦИЈЕ
I
Именује се Комисија за лицитације, и то:
1. Јакшић Радо, предсједник
2. Карић Алија, члан и
3. Микић Жељко, члан.
I
Задатак Комисије је да врши провођење лицитација које
расписује општина Осмаци.
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:02-014-235/13
Датум: 03.10.2013.године
Љубо Петровић, дипл.ецц

Уторак 29.10,2013.године

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: 02-014-231/13
Датум: 27.09.2013.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
Радовић Миња из Зворника, дипл.инж.грађ. именује
се за Надзорни орган на извођењу радова изградње III фазе
вишенамјенског пословног објекта у Осмацима.
II
Задатак Надзорног органа је да редовно прати и
контролише квалитет радова и уграђеног материјала, а у
складу са прихваћеном понудом извођача д.о.о. „Кипарис“
Зворник.
По завршетку радова надзорни орган ће предати
извјештај о свом раду.
III
Ступањем на снагу овог рјешења престаје да важи
Рјешење о именовању надзорног органа, број:02-014-202/13
од 02.09.2013.године.
IV
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:02-014-218/13
Датум:13.09.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

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

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

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ

I

I

Именује се Комисија за утврђивања стања оштећења
локалних некатегорисаних путева, и то:
1. Јакшић Радо, предсједник
2. Тришић Љиљана, члан и
3. Микић Жељко, члан.

Именује се Комисија за утврђивања
породичне куће Лазић драге из Осмака, и то:
1. Јакшић Радо, предсједник
2. Тришић Љиљана, члан и
3. Микић Жељко, члан.

стања

II

II

Задатак Комисије је да записнички утврди стање у којем се
налазе локални некатегорисани путеви на подручју општине Осмаци,
те у циљу њихове заштите предложе начин рјешавања од даљег
пропадања и уништавања.

Задатак Комисије је да утврди стање у којем се
налази породична кућа и установи да ли иста испуњава услове
за становање, те да о томе сачини записник.
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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: 02-014-221/13
Датум: 17.09.2013.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
Тришић Љиљана из Ораовца, општина Осмаци, именује се
на мјесто Надзорног органа на извођењу радова изградње III фазе
вишенамјенског пословног објекта у Осмацима.
II
Задатак Надзорног органа је да редовно прати и
контролише квалитет радова и уграђеног материјала, а у складу са
прихваћеном понудом извођача д.о.о. „Кипарис“ Зворник.
По завршетку радова надзорни орган ће предати 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:02-014-202/13
Датум:02.09.2013.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 526,50 КМ у
корист Геодетска организација с.п. „Гео-Окука“ Бијељина, за
вршење услуга обиљежавања парцела к.ч. 1752/1 и к.ч. 1653/1, КО
Цапарде, те к.ч. 3689/1 и к.ч. 3692, КО Цапарде.
II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на жирорачун:554-001-00002845-82 и иста књижити на потрошачку јединицуОдјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне послове,
економски код:412755.
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
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 160,00
КМ у корист „Тосунбеговић“ д.о.о. Мемићи-Калесија, на име
прикључка школске фискултурне сале на водоводну мрежу.
II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на
жиро-рачун:338-650-224653-9050
иста
књижити
на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:511.
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: 02-014-248/13
Датум: 23.10.2013.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 41,50
КМ у корист СТР „Маја“ Осмаци, а на име набавке пића.
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: 02-014-243/13
Датум: 17.10.2013.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: 02-014-249/13
Датум: 23.10.2013.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

Уторак 29.10,2013.године

II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на
жиро-рачун:554-001-00002845-82 и иста књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:412755.
III

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 100,00 КМ у
корист УО „Долина мира“ Ораовац-Зворник, на име извршених
услуга преноћишта за раднике РТРС који су снимали емисију „Запис
о селу“ у Осмацима.
II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на жирорачун:551-450-22314457-62 иста књижити на потрошачку јединицуОдјељење за општу управу, просторно уређење и комуналне послове,
економски код:412941.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-239/13
Датум: 04.10.2013.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 200,00 КМ у
корист Буџета Тузланског кантона, на име судске таксе.
II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на жирорачун: 1321000256000080 и иста књижити на буџетску резерву.

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: 02-014-233/13
Датум: 01.10.2013.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 једнократне новчане помоћи
Марић Предрагу из Сајтовића, општина Осмаци, у износу од
200,00 КМ на име помоћи у лијечењу дјетета.
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“.

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: 02-014-232/13
Датум: 27.09.2013.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: 02-014-234/13
Датум: 01.10.2013.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 укупном износу од
468,00 КМ у корист „Глас Српске“ а.д. Бања Лука, а за објаву
два Јавна позива.
II

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 292,00 КМ у
корист Геодетска организација с.п. „Гео-Окука“ Бијељина, за
вршење услуга цијепања парцеле.
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Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:412732.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Број 7

___

Службени гласник 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: 02-014-229/13
Датум: 24.09.2013.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 једнократне новчане помоћи у износу
од 100,00 КМ у корист Павловић Загорке из Вилчевића, општина
Осмаци, за лијечење дјетета.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто

Уторак 29.10,2013.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
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 1.000,00
КМ у корист Карате клуб „Окинава“ Осмаци, а за потребе
набавке спортске опреме и реквизита.
II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на
жиро-рачун број:5514502231572250 и иста књижити на грант
спортским и омладинским организацијама и удружењима конто:415213.
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“.

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: 02-014-217/13
Датум: 13.09.2013.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

416129.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-223/13
Датум: 19.09.2013.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 200,00 КМ у
корист Водоводног одбора Осмаци, а на име утрошка воде за
2013.годину.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код: 4122.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 13,40
КМ у корист ТР Пољопривредна апотека „Сјеме“ Цапарде, а
на име испоручене грађевинске фолије (најлона).
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове, економски код:412531.
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: 02-014-214/13
Датум: 13.09.2013.године
Љубо Петровић.дипл.ецц

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: 02-014-220/13
Датум: 16.09.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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Број 7

___

Службени гласник општине Осмаци

Уторак 29.10,2013.године

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

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

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 140,40 КМ у
корист д.о.о. „Младост-трејд“ Зворник, а на име извршених услуга
сервисирања и пуњења тонера за рачуноводство.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код: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“.

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: 02-014-208/13
Датум: 05.09.2013.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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-215/13
Датум: 13.09.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 140,00
КМ у корист OР „Гутић ГХБ“ Петровице Горње-Калесија, а
на име оправке клима уређаја.

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 дозначити на
жиро-рачун број:132-140-20115798-77 и иста књижити на
конто 412532.

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 200,00 КМ у
корист д.о.о. „Тосунбеговић“ Калесија, а на име извршених радова на
санацији водоводне мреже у Цапардама.
II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на жирорачун број:338-650-224653-9050 и иста књижити на буџетску резерву.
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: 02-014-216/13
Датум: 13.09.2013.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 једнократних новчаних
помоћи социјално угроженим породицама на подручју општине
Осмаци у укупном износу од 800,00 КМ.
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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“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-206/13
Датум: 05.09.2013.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 725,00
КМ у корист д.о.о. „Хидроком“ Зворник, а на име набавке
пумпе за воду за мјештане Зелине.
II
Средства из члана 1. овог Закључка дозначити на
жиро-рачун број:562-009-00001663-12 и иста књижити на
буџетску резерву.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Број 7

___

Службени гласник општине Осмаци

Уторак 29.10,2013.године

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: 02-014-205/13
Датум: 05.09.2013.године
Љубо Петровић,дипл.ецц
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