Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:3/14
75406 Осмаци

30.07.2014. године
Осмаци

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
На основу члана 50. Закона о уређењу простора и
грађењу(''Сл.гласник Републике Српске'', број:40/13) и члана 31.
Статута општине Осмаци (''Службени гласник општине Осмаци '',
бр. 7/05, 5/12 и 7/13) , Скупштина општине Осмаци, на XV редовној
сједници одржаној дана 10.07.2014. године , д о н о с и
О Д Л У К У
о усвајању и спровођењу Плана парцелације за изградњу
путног правца Шарци-Осмаци
Члан 1.
Усваја се План парцелације за изградњу путног правца
Шарци-Осмаци (у даљем тексту: План).
Границе простора који је обухваћен Планом одређене су у
графичком дијелу елабората Плана.
Члан 2.
Елаборат Плана састоји се од текстуалног и графичког дијела.
I.
II.

Општа документација
Текстуални дио
А. Уводно образложење
Б. Анализа и оцјена стања
Ц. Проблеми стања
Д. Циљеви просторног развоја
Е. Програмски елементи
Ф. План парцелације
1. Намјена површина
2. Концепт парцелације
3. Услови коришћења, уређења и грађења
4. Услови изградње садржаја према врстама
5. Потребе за јавним површинама и објектима
6. Потребе за комуналним опремањем и
капацитирањем инфраструктуре са
условима прикључења
7. Природне карактеристике
Г. Прилози (документациони основ)
1. Одлука о приступању плана парцелције
2. Прелиминарни списак катастарских парцела
од којих је потребно изузети
дио површине ради реконструкције (изградње)
пута кроз Осмаке

III. Графички дио
1. Извод из Просторног плана општине Осмаци
2001-2015
2. Геодетска подлога
3. План парцелације са нивелацијом и регулацијом
4. План просторне организације
5. План саобраћаја

Жиро-рачун
Телефон:
факс:

6.
7.
8.

5510280000722908
056/337-314
056/337-259

Синхрон план инфраструктуре
Инжењерскогеолошка карта
Карта власништва

Члан 3.
Елaборат плана, израђен је у ГП ''Обнова'' д.о.о.
Шамац у Августу 2013 године, у прилогу је и саставни је дио
ове одлуке.
Члан 4.
План се излаже на стални увид код општинског
органа управе који је надлежан за послове просторног
уређења.
О спровођењу ове одлуке стараће се орган из става
1. Овог члана.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од
објављивања у ''Службеном гласнику општине Осмаци''.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 01-022-30/14
Датум: 11.07.2014.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. став 1. тачке 11. Закона о Локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 31. тачка 11. Статута
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“
број:7/05, 5/12 и 7/13), а након разматрања захтјева OO CK
Осмаци, Скупштина општине Осмаци, на 15 редовној
сједници одржаној дана 10.07.2014. године, д о н о с и :
ОДЛУКУ
о уступању службени просторија на кориштење
Члан 1.
ОО ЦК Осмаци уступају се на кориштење двије
просторије у Дому културе улаз са источне стране.
Члан 2.
Наведене просторије ОО ЦК Осмаци ће користити као
службене просторије за свој рад.
Члан 3.
Просторије се издају на временски период од 5
(пет) година.

Број 3/14

__

Службени гласник општине Осмаци

Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-29/14
Датум:11.07.2014. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 72 став 2 а у вези са чланом 63. став 4 Закона о
локалној самоуправи „(Сл.гл Р.Српске бр.101/04,42/05,118/05 и 98/13)
„ члана 5 и 6. Закона о посебном начинима измирења пореског
дуга“(Сл.гл. Р.Српске бр.66/13) и члана 31. став 1. тачка 11. Статута
општине Осмаци“(Сл.гл. Општине Осмаци бр.7/05 ) Скупштина
општине Осмаци на сједници одржаној дана 10.07.2013 године
доноси:
ОДЛУКУ
о упису хипотеке на непокретности у сврху одгађања пореског
дуга Јавног комуналног предузећа „Рад – Спреча“ Осмаци
Члан 1.
Одобрава се упис хипотеке на непокретност у власништву
општине Осмаци по старом премјеру означеном као кп бр. 659/1 СП
Вацетина, з.в. Прљуга, крш у површини 5350 м2 (по новом операту
кп бр. 2600 КО Вацетина), кп бр. 600/2 СП Вацетина, з.в Ограда,
пашњак у површини 26350 м2 (по новом операту кп бр.2157/1 КО
Вацетина); кп бр.600/3 СП Вацетина, з.в. Ограда, шума у површини
6700 м2 (по новом операту кп бр.2157/1 КО Вацетина)
Процјењена вриједност непокретности из става 1. овог
члана износи 111.200,00 КМ.
Члан 2.
Хипотека из члана 1. Ове Одлуке представља гаранцију за
одгађање пореског дуга Јавног комуналног предузећа“Рад- Спреча“
Осмаци за доспјеле пореске обавезе
Члан 3.
Упис хипотеке из члана1. Ове Одлуке извршити на Пореску управу
Репулике Српске
Члан 4.
Овлашћује се Начелник општине Осмаци Љубо Петровић
да изврши упис хипотеке у земљишне књиге код Републичке управе
за геодетске и имовинско правне послове Републлике Српске,
подручно одељење Осмаци, као терет са забраном располагања до
коначног измирења пореског дуга.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
Скупштина општине Осмаци
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-32/14
Датум:11.07.2014.годинe
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. став 1. тачке 11. Закона о Локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 31. тачка 11. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“ број:7/05, 5/12 и 7/13), а након разматрања
захтјева ЈКП „РАД-СПРЕЧА“ Осмаци, Скупштина општине Осмаци,
на 15 редовној сједници одржаној дана 10.07.2014. године, д о н о с и
:
ОДЛУКУ
о уступању комуналног камиона за смеће на кориштење
Члан 1.
ЈКП-у „РАД-СПРЕЧА“ Осмаци уступа се на кориштење
комунални камион Марке: РЕНАУЛТ, Тип: 44А, Модел: МИДЛУМ
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Д180, Број шасије: ВФ644АГД000004880, Број мотора:
11576463, за прикупљање и одвоз комуналног отпада.
Члан 2.
Наведени камион искористити за прикупљање и одвоз
комуналног отпада од физичких и правних лица са територије
општине Осмаци са којима комунално предузеће има
склопљен уговор о одвозу и складиштењу комуналног отпада.
Члан 3.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник
општине Осмаци.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-052-28/14
Датум:11.07.2014. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. став 1. алинеја 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ ,број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 31. став 1. алинеја 1. и
члана 53. Статута општине Осмаци („Службени гласник
Општине Осмаци“, број 7/05, 5/12 и 7/13), сходно члану 103.
Пословника Скупштине општине Осмаци
(„Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05 и 4/07), Скупштина
општине Осмаци, на 15 редовној сједници одржаној дана
10.07.2014. године, д о н о с и:
ЗАКЉУЧАК
о прихватању Нацрта Статута општине Осмаци
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци прихвата Нацрт Сатута
општине Осмаци и исти упућује на јавну расправу.
Члан 2.
Јавна расправа ће се спровести у периоду од 30 дана од дана
ступања на снагу овог Закључка.
Члан 3.
За организовање јавне расправе задужује се Начелник
Општине Осмаци.
Члан 4.
Комисија за статутарна питања, Пословник и прописе
доставиће Скупштини општине Осмаци приједлог Статута
општине Осмаци.
Члан5.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику Општине Осмаци“.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-052-27/14
Датум:11.07.2014. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. Закона о Локалној Самоуправи
(,,Сл. гласник Републике Српске''број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), чланa 31. Статута општине Осмаци (,,Службени
гласник општине Осмаци'' број:7/05, 5/12 и 7/13) и члана 103.
пословника о раду Скупштине општине Осмаци (,, Службени
гласник општине Осмаци'' број: 7/05 и 4/07) на сједници
одржаној дана 10.07.2014. године Скупштина општине д о н о
с и,
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ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о процјени штета насталим у последњим
поплавама и клизиштима на подручју општине Осмаци
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се извјештај о процјени штета
насталим у последњим поплавама и клизиштима на подручју
општине Осмаци.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке су извјештаји:
- комисије за процјену насталих штета на путевима,
стамбеним и другим објектима чији је укупан износ штета на
путевима стамбеним и другим објектима 998.860,00КМ а који се
састоји од 4 (четири) стране, и
- комисије за процјену штета у пољопривреди, чији је
укупан износ штета на пољопривредним усјевима и воћкама
67.146,00КМ који се састоји од 6 (шест) страна.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у Службеном гласнику општине Осмаци.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-31/14
Датум:11.07.2014.година
Мехмедалија Имшировић

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ:
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ДОПУНИ РЈЕШЕЊА
I
У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за процјену
штета насталих од посљедица падавина на пољопривредним
имањима, односно усјевима на територији општине Осмаци, иза
редног броја 3. додаје се „4. Механовић Исмет, члан“.
II
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: 02-014-107/14
Љубо Петровић, дипл.ецц
Датум: 10.06.2014.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци ("Службени гласник
општине Осмаци", број:7/06), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за ревизију исплата
Општинској изборној комисији
I
У Комисију за ревизију исплата Општинској изборној
комисији Осмаци, именују се:
1. Гаврић Драгана, предсједник,
2. Симић Славко, члан и
3. Ребић Милован, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши ревизију свих исплата
Општинској изборној комисији Осмаци за период 2010/2012.година,
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односно да утврди све износе појединачно и да ли су исти
исплаћени у складу са позитивним законским прописима, те
да о томе поднесе извјештај.
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
Љубо

Петровић,

дипл.ек.
Број:02-014-103/14
Датум: 30.05.2014.године
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05,118/05 и 98/13) и члана 54. Статута
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Начелник општине Осмаци,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ
РАДОВА
I
Именује се Комисија за технички пријем изведених
радова на санацији пута Мајдан-Оџаци-Споменик у
Осмацима, и то:
1. Радовић Миња, инж.грађ., предсједник
2. Чикарић Жељка, инж.грађ., члан и
3. Бошковић Небојша, инж.грађ., члан.
II
Задатак Комисије је да утврди да ли су предвиђени
радови изведени у складу са Предмјером и предрачуном и
Уговором о извођењу радова, констатује евентуалне
недостатке и да ако их има наложи извођачу радова да исте
отклони у одређеном временском року, те да о томе сачини
записник.
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: 02-014-132/14
Љубо Петровић, дипл.ецц
Датум: 11.07.2014.године
На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Начелник општине Осмаци,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СТАЊА ПРОХОДНОСТИ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
I
Именује се Комисија за утврђивање стања локалних
путева на подручју општине Осмаци, и то:
1. Тришић Љиљана, предсједник,
2. Механовић Исмет, члан и
3. Јакшић Радо, члан.
II
Задатак Комисије је да за потребе кретања камиона
за прикупљање смећа, а у сарадњи са директором ЈКП „РадСпреча“ Осмаци, обиђе све локалне путеве којима ће се
кретати камион, утврди њихову проходност, маркира мјеста
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која ће бити сметња кретању камиона и у складу с тиме предложи
уклањање уочених сметњи.
III
Рок за извршење посла из претходног члана је пет (5) дана,
односно до 19.07.2014.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: 02-014-134/14
Датум: 14.07.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Капур Димитрија из Борогова, општина Осмаци, именује
се за Надзорни орган на извођењу радова санације клизишта на
локалитету Каница у Борогову.

___ _

_______30.07.2014.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
К
Број: 02-014-142/14
Датум: 17.07.2014.године

НАЧЕЛНИ
Љубо Петровић, дипл.ецц

На основу члана 54. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”, број:7/05), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Филиповић Милан из Цапарди, општина Осмаци,
именује се за Надзорни орган на извођењу радова санације
клизишта на локалитету Пнателићи-Мраморак.
II
Задатак Надзорног органа је да редовно прати и
контролише ангажовано вријеме на извођењу радова од
стране извођаћа д.о.о. „Цванић“ Козарска Дубица.

II
Задатак Надзорног органа је да редовно прати и
контролише ангажовано вријеме на извођењу радова од стране
извођаћа д.о.о. „Цванић“ Козарска Дубица.

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-136/14
Датум: 11.07.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц

Број: 02-014-143-1/14
Датум: 21.07.2014.године

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНЕ
РАСПРАВЕ
О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
I
Именује се Радна група за спровођење јавне расправе о
нацрту статута општине Осмаци, и то:
1. Капур Владо, предсједник,
2. Карић Алија, члан,
3. Ерић Ненад, члан,
4. Јањић Јурош, члан и
5. Ребић Милован, члан.
II
Задатак Радне групе је да спроведе јавну расправу, утврди
све примједбе и сугестије, те на основу истих сачини приједлог
Статута који ће бити упућен у скупштинску процедуру.

Љубо Петровић, дипл.ецц

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 54. Статута
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Начелник општине Осмаци,
доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ
СТАЊА ПОТРЕБА И УСЛОВА ЖИВОТА
I
Именује се Комисија за утврђивање стања потреба
и услова живота корисника социјалне помоћи, и то:
1. Тришић Љиљана, предсједник,
2. Мусић Сенад, члан и
3. Микић Жељко, члан.
II
Задатак Комисије је да за обиђе кориснике
социјалне помоћи и то: Ђокић Љубомира из Цапарди,
Ћирковић Илију из Ракина Брда и Лазић Раду из Осмака,
утврди у стање њихових потреба и услове живота у којима се
налазе, те предложи начин рјешавања уочених проблема.

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
Број: 02-014-144/14
Датум: 22.07.2014.године
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Љубо Петровић, дипл.ецц
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Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

I
Приступа се јавној набавци радова – Санација клизишта у
Борогову на локалитету „Каница“.
II
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
1.200,00 КМ. У цијени није урачунат ПДВ.
III
Набавку извршити путем директног
добављачем „Цванић“ д.о.о. Козарска Дубица.

споразума

са

IV
Трошкове набавке књижити на конто 412819.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.

___ _

_______30.07.2014.године

Образложење
На основу Конкурентског захтјева, број:02/2-3607/14 од 01.07.2014.године, и проведеног поступка набавке
радова: „Уређење клизишта у Пантелићима“, а према
тендерској документацији, проведен је поступак прикупљања
понуда, анализе и оцјене понуда.
Анализом и оцјеном понуда Комисија је
записником, број: 02/2-360-7-Z1/14 од 08.07.2014.г., утврдила
ранг листу понуда, сходно којој је:
- првопласирана понуда понуђача: „Зворникпутеви“ а.д.
Зворник, те да иста у економском и техничком смислу у
потпуности задовољава захтјеве уговорног органа, те је
сходно томе дата препорука да се донесе одлука о додјели
уговора наведеном понуђачу. Цијенећи наведено одлучено је
као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за
конкретан уговор о јавној набавци и који сматра да је
наручилац у току конкретног поступка додјеле уговора
прекршио једну или више одредби Закона о јавној набавци
или подзаконских аката има право уложити приговор на
поступак у писаној форми у року од 5 (пет) дана од дана када
је његов подносилац примио одлуку односно обавјештења о
додјели уговора. Приговор се подноси наручиоцу као
првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
ДОСТАВИТИ:
- свим учесници поступка набавке
- комисији за набавке
- а/а
НАЧЕЛНИК

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број: 02-014-133/14
Датум: 11.07.2014.год.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел: 056/337-314, факс: 056/337-259, Email: nacelnik@osmaci.org
Број: 02-014-141/14
Датум: 15.07.2014.године
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ и
препоруке Комисије за набавку број:02/2-360-6-Z1/14 од
08.07.2014.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Понуда понуђача: „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, са
цијеном од 8,011,58,91 КМ, проглашава се најповољнијом, те се
именованом понуђачу додјељује уговор о набавци радова „Уређење
клизишта у Калајџићима“.
Уговорни орган ће истовремено уз ову одлуку
обавијестити све учеснике постука набавке о резултатима анализе
пристиглих понуда у овом поступку набавке у складу са чланом 38.
Закона о јавним набавкама БиХ.
По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће позвати
изабраног понуђача ради закључења уговора којим ће се регулисати
међусобна права и обавезе везане за предметну набавку сходно
захтјевима-условима уговорног органа наведеним у тендерској
документацији и законским прописима који регулишу поступке
уговарања.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.

Љубо Петровић, дипл.ецц
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Осмаци б.б. 75406 Осмаци, тел: 056/337-314, факс: 056/337259, E-mail: nacelnik@osmaci.org
Број: 02-014-140/14
Датум: 15.07.2014.године
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
и препоруке Комисије за набавку број:02/2-360-6-Z1/14 од
08.07.2014.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Понуда понуђача: „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, са
цијеном од 16.024,91 КМ, проглашава се најповољнијом, те се
именованом понуђачу додјељује уговор о набавци радова
„Уређење клизишта у Пантелићима“.
Уговорни орган ће истовремено уз ову одлуку
обавијестити све учеснике постука набавке о резултатима
анализе пристиглих понуда у овом поступку набавке у складу
са чланом 38. Закона о јавним набавкама БиХ.
По правоснажности ове одлуке, уговорни орган ће
позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим ће
се регулисати међусобна права и обавезе везане за предметну
набавку сходно захтјевима-условима уговорног органа
наведеним у тендерској документацији и законским
прописима који регулишу поступке уговарања.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Образложење
На основу Конкурентског захтјева, број:02/2-3606/14 од 01.07.2014.године, и проведеног поступка набавке
радова: „Уређење клизишта у Пантелићима“, а према
тендерској документацији, проведен је поступак прикупљања
понуда, анализе и оцјене понуда.
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Анализом и оцјеном понуда Комисија је записником, број:
02/2-360-6-Z1/14 од 08.07.2014.г., утврдила ранг листу понуда,
сходно којој је:
- првопласирана понуда понуђача: „Зворникпутеви“ а.д. Зворник, те
да иста у економском и техничком смислу у потпуности задовољава
захтјеве уговорног органа, те је сходно томе дата препорука да се
донесе одлука о додјели уговора наведеном понуђачу. Цијенећи
наведено одлучено је као у диспозитиву.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:
Сваки понуђач који има легитиман интерес за конкретан
уговор о јавној набавци и који сматра да је наручилац у току
конкретног поступка додјеле уговора прекршио једну или више
одредби Закона о јавној набавци или подзаконских аката има право
уложити приговор на поступак у писаној форми у року од 5 (пет)
дана од дана када је његов подносилац примио одлуку односно
обавјештења о додјели уговора. Приговор се подноси наручиоцу као
првостепеној инстанци у жалбеном поступку.
ДОСТАВИТИ:
- свим учесници поступка набавке
- комисији за набавке
- а/а

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
„ИЗГРАДЊА IV-ФАЗЕ ВИШЕНАМЈЕНСКОГ
ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА У ОСМАЦИМА“
I
Приступа се јавној набавци радова – Изградња IVфазе вишенамјенског пословног објекта ограде у Осмацима.

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

I
Приступа се јавној набавци радова – Санација клизишта на
локалном путу Пантелићи-Мраморак у општини Осмаци.
II
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
3.100,00 КМ. У цијени није урачунат ПДВ.
III
Набавку извршити путем директног
добављачем „Цванић“ д.о.о. Козарска Дубица.

споразума

са

IV
Трошкове набавке књижити на конто 412819.
V
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 68.000,00 КМ без обрачунатог ПДВ-а.

Љубо Петровић, дипл.ецц

Број: 02-014-143/14
Датум: 21.07.2014.год.

_______30.07.2014.године

II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.
НАЧЕЛНИК

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

___ _

IV
Предметни радови ће се финансирати из средстава
Министарства за избјеглице и еасељена лица Републике
Српске.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-152/14
Датум: 25.07.2014.год.
Љубо Петровић дипл,ецц
Ha основу члана 1. став 2., члана 3 став 1. под а) и
члана 46. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
(“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број:
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 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
НА УРЕЂЕЊУ КЛИЗИШТА У ПАНТЕЛИЋИМА
I
Приступа се јавној набавци радова – Уређење
клизишта у насељу Пантелићи општина Осмаци.
II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 14.000,00 КМ без ПДВ-а.
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IV
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-125/14
Датум: 01.07.2014.год.
Љубо Петровић дипл,ецц
Ha основу члана 1. став 2., члана 3 став 1. под а) и члана 46.
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник
Босне и Херцеговине”, број: 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и
11/09), члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске” број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) 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
НА УРЕЂЕЊУ КЛИЗИШТА У КАЛАЈЏИЋИМА

I
Приступа се јавној набавци радова – Уређење клизишта у
насељу Калајџићи општина Осмаци.
II
Предметна јавна набавка ће се
конкурентског поступка.

извршити путем

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
7.000,00 КМ без ПДВ-а.
IV
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-126/14
Датум: 01.07.2014.год.
Љубо Петровић дипл,ецц
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13) и члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), рјешавајући по захтјеву Добровољног
ватрогасног друштва Осмаци, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКОГ
ОПРЕМАЊА
ДОБРОВОЉНЕ ВАТРОГАСНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСМАЦИ
I
Даје се Сагласност на Пројекат техничког опремања
Добровољне ватрогасне јединице Осмаци, број:02-3/14 од
03.04.2014.године.

___ _

_______30.07.2014.године

II
Реализација наведеног пројекта ће се извршити
средствима Ватрогасног савеза Републике Српске на основу
плана утрошка финансијских средстава са посебног рачуна
ВС РС за 2014 годину који је усвојила Скупштина
Ватрогасног савеза Републике Српске у складу са чланом 81.
став 2. тачка а. Закона о заштити од пожара („Службени
гласник Републике Српске“, број:71/12).
III
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: 02-014-124/14
Љубо Петровић, дипл.ецц
Датум: 01.07.2014.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ИМЕНОВАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ
ЗА ИЗРАДУ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ
ОРГАНИЗАЦИЈИ
И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОСМАЦИ
I
Именује се Радна група за израду Правилника о
унутрашњој органозацији и систематизацији радних мјеста у
општинској управи Осмаци, и то:
1. Капур Владо, предсједник,
2. Ерић Ненад, члан,
3. Јањић Јурош, члан
4. Симић Славко, члан и
5. Карић Алија, члан.
II
Задатак радне групе је да изврши анализу
постојећег правилника, те на основу тога и потребе
усклађивања правилника са новим законским рјешењина
изради приједлог новог и предложи начелнику општине на
усвајање.
Рок за израду приједлога правилника је 30 дана.
III
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-116/14
Датум: 16.06.2014.године.
Љубо Петровић дипл,ецц
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
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ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА

Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на
конто 415215.

I
Приступа се јавној набавци радова – Санација водоводне
трасе од последица бујица и клизишта на траси водовода „Осмаци“
на локалитету Мраморак и Пантелићи.
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама

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

II
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
1.170,00 КМ. У цијени је урачунат ПДВ.
III
Набавку извршити путем директног споразума
добављачем „Тосунбеговић“ д.о.о. Мемићи-Калесија.

са

IV
Трошкове набавке књижити на буџетску резерву.
V
Ова Одлука 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број: 02-014-129/14
Датум: 03.07.2014.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

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-99/14
Датум: 29.05.2014.год.
Љубо Петровић дипл,ецц

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 25,00
КМ у корист ЦР „Лела“ Зворник, а на име набавке цвијећа за
полагање на споменик погинулим борцима, поводом прославе
крсне славе општине.

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

II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на
конто 415215.

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 468,00 КМ у
корист „ЦЕНТАР МОТОР“ Широки Бријег, а на име испитивање
возила (камион смећар).
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто 5113.
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
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број: 02-014-130/14
Датум: 03.07.2014.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 „Палма“ д.о.о. Зворник, а на име набавке цвијећа за полагање
на споменик погинулим борцима, поводом прославе Дана борца.
II
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број: 02-014-128/14
Датум: 03.07.2014.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 147,89
КМ у корист „Црна Гора“ д.о.о. Зворник, а на име набавке
намирница за прославу „Св. Тројице“, крсне славе општине
Осмаци.
II
Средства из члана 1. књижити на конто:412943.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Број 3/14

__
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-127/14
Датум: 03.07.2014.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 160,00 КМ у
корист ЗТР „Амортизер сервис“ Зворник, на име поправке
(реперације) анласера на ПМВ Голф.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто
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: 02-014-122/14
Датум: 30.06.2014.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 ЗР „Жељо“ Зворник, на име поправке (замјене) алтернатора и
ремен каиша на ПМВ Голф.

II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто
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: 02-014-123/14
Датум: 30.06.2014.године Љубо петровић дипл,ецц

___ _

_______30.07.2014.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 250,98
КМ у корист МХ „Електропривреда Републике Српске“ –
Матично
предузеће
АД
Требиње
–
Зависно
електродистрибутивно предузеће „Електро-Бијељина“ АД
Бијељина – РЈ „Електродистрибуција“ Зворник, а на име
накнаде за обезбјеђење услова за прикључење школске
фискултурне сале у Цапардама на електромрежу.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка 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: 02-014-120/14
Датум: 27.06.2014.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 корист
Општинске организације Црвеног крста Осмаци у износу од
1.500,00 КМ.
II
Исплату извршити путем жиро-рачуна и исту
књижити на конто 415212.
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: 02-014-119/14
Датум: 27.06.2014.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 корист Борачке
организације општине Осмаци у износу од 900,00 КМ.
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II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити са гранта
Борачке организације, конто 415215.
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: 02-014-118/14
Датум: 27.06.2014.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 900,00 КМ у
корист Добровољног ватрогасног друштва Осмаци, а на име
трошкова регистрације камиона и исплате дневница.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
потрошачку јединицу-Одјељење за општу управу, просторно уређење
и комуналне послове, економски код:415229.
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: 02-014-117/14
Датум: 23.06.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
једнократне помоћи, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се Таталовић Сретку из Осмака општина Осмаци
исплата једнократне новчане помоћи у износу од 50,00 КМ за
набавку лијекова потребних за лијечење супруге.
II
Средства из члана 1. oвог закључка књижити на конто
416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
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Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-114/14
Датум: 16.06.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на
приједлог Комисије за једнократне помоћи, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се Васиљевић Милану из Осмака
општина Осмаци исплата једнократне новчане помоћи у
износу од 50,00 КМ за плаћање трошкова електричне
енергије.
II
Средства из члана 1. oвог закључка књижити на
конто
416129
и
иста
дозначити
у
корист
„Електродистрибуције“ Зворник.
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: 02-014-115/14
Датум: 16.06.2014.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 296,90
КМ у корист СТР „Маја -М“ Осмаци, а на име набавке
намирница за прославу „Св. Тројице“, крсне славе општине
Осмаци.
II
Средства из члана 1. књижити на конто:412943.
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
ОПШТИНАОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-113/14
Датум: 16.06.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц

Број 3/14
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На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

ЗАКЉУЧАК
о поништавању закључка
I
Поништава се Закључак о исплати средстава у корист
„Меркатор“ Сарајево, број:02-014-59/14 од 17.03.2014.године.
II
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-111/14
Датум: 12.06.2014.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 305,78 КМ у
корист „Меркатор“ Сарајево – Интерспорт Тузла, а на име набавке
спортских реквизита за потребе Омладинске организације „ОКО“
Осмаци.
II
Средства из члана 1. књижити на конто 415213- Текући
грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима.
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: 02-014-110/14
Датум: 12.06.2014.године
Љубо петровић дипл,ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
једнократне помоћи, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се Новичић Жељки из Шараца општина Осмаци
исплата једнократне новчане помоћи у износу од 140,70 КМ за
плаћање трошкова електричне енергије.
II
Средства из члана 1. oвог закључка књижити на конто
416129 и иста дозначити у корист „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина
на жиро-рачун 5550010000400094.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-109/14
Датум: 11.06.2014.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 корист Комисије
за технички пријем школске фискултурне сале у Цапардама
општина Осмаци, како слиједи:
1. Јовичић
Драган………………….….……….350,00 КМ
2. Долијановић
Младен…….…………………350,00 КМ
3. Томић
Миомир…………………….………..350,00 КМ.
II
Исплату 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: 02-014-108/14
Датум: 10.06.2014.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 259,00
КМ у корист УПП „Трношљива“ Осмаци, а на име објаве
огласа о регистрацији у Сл.гласнику РС.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка извршити путем
благајне и исту књижити на конто 415224.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-105/14
Датум: 05.06.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц
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На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 60,80 КМ у
корист СТР „Маја -М“ Осмаци, а на име набавке сокова.
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: 02-014-106/14
Датум: 06.06.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц

___ _
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-102/14
Датум: 30.05.2014.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 100,00
КМ у корист ЗТР „Орегон“ Зворник, а на име набавке нити и
масти за тример.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на
конто 41253.

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

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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 65,00 КМ у
корист СР „Орхидеја“ Зворник, а на име испорученог цвијећа за дан
побједе над фашизмом.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто
415215.
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: 02-014-101/14
Датум: 30.05.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
једнократне помоћи, 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: 02-014-100/14
Датум: 30.05.2014.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 корист
Општинске организације црвеног крста Осмаци у износу од
1.400,00 КМ.
II
Исплату извршити путем жиро-рачуна и исту
књижити на конто 415212.
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 400,00 КМ на
име једнократних новчаних помоћи.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка извршити по списку
који је саставни дио закључка и исту књижити на конто 416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
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IV
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-98/14
Датум: 23.05.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц

Број 3/14

__

Службени гласник општине Осмаци

___ _

_______30.07.2014.године

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

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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

I
Одобрава се исплата средстава у корист Општинске
организације црвеног крста Осмаци у износу од 150,00 КМ, а за
потребе текућег одржавања.
II
Исплату књижити на конто 415212.
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: 02-014-97/14
Датум: 23.05.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
једнократне помоћи, 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: 02-014-138/14
Датум: 15.07.2014.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 корист ЗТР
Књижара „Бане“ Зворник у од 76,80 КМ, на име испорученог
канцеларијског
материјала
за
потребе
Општинске
организације породица заробљених, погинулих и несталих
цивила Осмаци.
II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити са
гранта Борачке организације, конто 415215.

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 500,00 КМ на
име једнократних новчаних помоћи.

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

II
Исплату из члана 1. oвог закључка извршити по списку
који је саставни дио закључка и исту књижити на конто 416129.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-135/14
Датум: 15.07.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц

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: 02-014-131/14
Датум: 11.07.2014.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 корист Борачке
организације општине Осмаци у износу од 1.050,00 КМ.

II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити са гранта
Борачке организације, конто 415215.

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 корист
Општинске организације Црвеног крста Осмаци у износу од
1.620,00 КМ.
II
Исплату извршити путем жиро-рачуна и исту
књижити на конто 415212.
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: 02-014-137/14
Датум: 15.07.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц
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Број 3/14

Службени гласник општине Осмаци

__

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

II
Средства из члана 1. књижити на 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“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број: 02-014-139/14
Датум: 15.07.2014.године
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник општине Осмаци, д
оноси

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 72,60 КМ у
корист „Кесо-промет“ д.о.о. Зворник, а на име набавке хидрауличног
уља за дозер Оружаних снага БиХ, који је радио на санирању штета
од поплава.
II
Средства из члана 1. књижити на конто:412521.
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“.
НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц
Број: 02-014-145/14
Датум: 22.07.2014.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 укупном износу од
2.624,78 КМ у корист д.о.о. „САС“ Прибој, а на име набавке горива за
рад машина на чишћењу ријечних корита оштећених у поплавама.
II
Средства из члана 1. књижити како слиједи:
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2.161,90 KМ на конто 412813,
329,29 КМ на конто 412632 и
133,59 КМ на конто 412631.

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: 02-014-146/14
Датум: 22.07.2014.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 2.500,00
КМ у корист ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто:415222-Грант за ЈКП.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

-

_______30.07.2014.године

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

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 92,20 КМ у
корист СТР „Маја -М“ Осмаци, а на име набавке роба за потребе
Омладинске организације „Око“ Осмаци.

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

___ _

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-150/14
Датум: 24.07.2014.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 477,00
КМ у корист УР „Палма“ Цапарде-Осмаци, а на име трошкова
исхране радника Оружаних снага БиХ, који су били
ангажовани на санацији штета од поплава.
II
Средства из члана 1. књижити на конто: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: 02-014-151/14
Датум: 24.07.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц

Број 3/14

Службени гласник општине Осмаци

__

На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05), а на приједлог Комисије за
једнократне помоћи, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се Таталовић Сретку из Осмака, општина
Осмаци, исплата једнократне новчане помоћи у износу од 200,00 КМ
за трошкове лијечења супруге Таталовић Милеве.
II
Средства из члана 1. oвог закључка књижити на конто
416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц

Број: 02-014-153/14
Датум: 28.07.2014.године

___ _

_______30.07.2014.године

спроводи општински штаб за ванредне ситуације,
организациона јединица цивилне заштите,
јединице и повјереници заштите и спасавања,
руководиоци привредних друштава и других
правних лица, установа, органа и организација, у
складу са својим плановима, којима се осигурава
организовано активирање и употреба снага
заштите и спасавања.
Организациона јединица цивилне заштите
у оквиру припрема за извршавање задатака
мобилизације, обезбеђује да у сарадњи са
начелником општине адекватно регулише питање
мобилизацијских мјеста, приоритете
распоређивања снага заштите и спасавања,
ангажованих грађана, опреме, МТС-а као и друга
питања од значаја за припремање и извршавање
мобилизације.
III
Привредна друштва и друга правна лица,
установе, органи и организације одређена
одлуком начелника општине а која су обавезна
поступати у складу са чланом 23. Закона о
заштити и спасавању, у складу са својим
плановима, дужне су регулисати задатке,
поступке и активности утврђене у члану I овог
упутства, те остале задатке и послове који су
неопходни за брзо и ефикасно извршење
мобилизације.

На основу члана 148. а у вези са чланом 140. Закона о
заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама(„Службени гласник Републике Српске“,
број: 121/12) и члана 46. став 1. алинеја 9. Статута
општине Осмаци(„Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05, 5/12 и 7/13), Начелник општине Осмаци, д о
носи

IV
Вријеме трајања мобилизације рачуна се
од момента наређења мобилизације до извршења
мобилизације.
На основу процјене услова и могућности
за извршење мобилизације, одређује се вријеме
за извршење мобилизације:

ПЛАН МОБИЛИЗАЦИЈЕ
којим се регулишу поступци, задаци и активности
приликом наређивања мобилизације и начин
извршења мобилизације

- општински штаб за ванредне
ситуације.............................. 3 сата,
- јединице и повјереници цивилне
заштите.......................... 3 сата,
- привредна друштва и друга правна
лица, установе, органи и
организације..........................................
.............................. 6 сати.

I
Овим планом, у складу са Законом о заштити и
спасавању у ванредним ситуацијама, регулишу се
поступци, задаци и активности које, по наређењу
начелника општине, спроводе општински штаб за
ванредне ситуације, јединице цивилне заштите и
повјереници заштите и спасавања, руководиоци
привредних друштава и других правних лица на
подручју општине а нарочито: мобилизацијска мјеста,
вријеме трајања мобилизације, ангажовање људства и
МТС-а, пријем, преношење и саопштавање наређења за
мобилизацију, организацију и начин позивања, прихват
људства, материјално, здравствено и друго обезбјеђење
мобилизације, мјере безбједности и заштите, извршење
задатака информисања и обавјештавања у вези
мобилизације, руковођење мобилизацијом и друга
значајна питања за припрему и извршење мобилизације
на подручју општине.
II
Мобилизација грађана, органа и организација
на подручју општине, општинског штаба за ванредне
ситуације, јединица и повјереника заштите и
спасавања, припрема се и извршава јединствено на
основу Закона о заштити и спасавању у ванредним
ситуацијама.
Мобилизација обухвата поступке, задатке и
активности које по наређењу начелника општине

V
Начелник општине наређује мобилизацију
и употребу снага и средстава за заштиту и
спасавање.
Наређење за мобилизацију се уручује
организационој јединици цивилне заштите, која
по истом врши мобилизацију.
Организациона јединица цивилне заштите
у оквиру извршења мобилизације непосредно
мобилише општински штаб за ванредне ситуације
а наређење за мобилизацију општинских јединица
цивилне заштите доставља командирима
јединица, док за мобилизацију снага заштите и
спасавања у привредном друштву, органу и
организацији, наређење доставља руководиоцу.
VI
У случају опште мобилизације, наређење
за мобилизацију објавит ће се линијом
непосредног обавјештавања.
VII
Организација и начин позивања снага и
давалаца МТС-а за потребе заштите и
спасавања/цивилне заштите, садржи:
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списак командира, припадника јединица
цивилне заштите, и чланова општинског
штаба за ванредне ситуације који се
мобилишу,
списак привредних друштава, органа и
организација којима се доставља наређење
за извршење мобилизације,
списак опреме, МТС-а и људства које се
ангажује, односно ставља на располагање
организационој јединици цивилне заштите
списак повјереника,
план веза, позиви и план позивања.

Позивање повјереника који ће извршити
доставу наређења, врши се путем телефона.
Ако се позивање не може извршити путем
телефона, позивање се врши путем позива.
Позивање чланова општинског штаба за
ванредне ситуације као и командира општинских
јединица врши се такође путем телефона а ако то није
могуће позивање се врши путем доставе позива.
Уручивање позива врше повјереници.
По извршеној мобилизацији, командант или
замјеник команданта општинског штаба за ванредне
ситуације поступа на следећи начин:
-

-

повјереницима предвиђеним за доставу
наређења о мобилизацији снага заштите и
спасавања
у
привредним
друштвима,
органима и организацијама уручује омоте
са наређењима и упућује их по правцима
да наређења уруче назначеним субјектима,
организује прихват повјереника разносача
позива и преко члана општинског штаба за
оперативно-планске послове предузима
мјере да се издвоје позиви, одреде возила
и да се по правцима упуте повјереници
задужени за позивање снага заштите и
спасавања и давалаца МТС-а.

Прихват командира општинских јединица,
ангажованих грађана, опреме, МТС-а и др. врши
начелник општинског штаба за ванредне ситуације,
односно друго лице које он одреди.
Прихват припадника распоређених у општинске
јединице цивилне заштите врше командири јединица уз
помоћ чланова општинског штаба за ванредне
ситуације.
Прихват мобилисаних снага врши се на
предвиђеном мобилизацијском мјесту.
Ако настале околности не дозвољавају да се
позвано људство окупи на одређеном основном
мобилизацијском мјесту, командант општинског штаба
за ванредне ситуације наређује да се окупљање и
прихват врши на резервном мобилизацијском мјесту, с
тим што се на основном мобилизацијском мјесту
оставља одређено лице, које ће припаднике упућивати
на резервно мобилизацијско мјесто.
VIII
Привредна друштва и друга правна лица,
органи и организације на подручју општине, дужни су у
својим плановима мобилизације обезбиједити
организацију и начин позивања људства.
Позивање треба да буде разрађено за случај
када се мобилизација врши у радно вријеме и за
позивање ван радног времена.
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IX
Привредна друштва и друга правна лица,
органи и организације које развијају сопствени
позиварски систем, дужни су планирати и
обезбиједити МТС-а потребна за успјешно
извршење мобилизације.
X
Саобраћајно обезбеђење мобилизације
подразумијева утврђивање планског режима
саобраћаја а регулисање и контролу организује и
спроводи Полицијска станица Осмаци.
XI
Здравствено обезбјеђење мобилизације
обухвата: хигијенско-епидемиолошке и друге
мјере у току мобилизације, поступак са
повријеђеним и обољелим, начин обезбјеђења и
снабдијевања лијековима и другим санитетским
материјалом, мјесто упућивања повријеђених и
обољелих и друга питања од значаја за
спровођење мјера здравствене заштите а чију
организацију и спровођење ће вршити Јавна
здравствена установа Дом здравља Зворник,
амбуланта Осмаци и амбуланта Цапарде.
XII
Општински штаб за ванредне ситуације
руководи мобилизацијом и врши координацију и
усмјеравање активности јединица, привредних
друштава и других правних лица, органа и
организација на организовању и извршењу
мобилизације на подручју општине Осмаци.
Привредна друштва и друга правна лица,
органи и организације дужне су о току и
резултатима мобилизације редовно извјештавати
општински штаб за ванредне ситуације.
Општински штаб за ванредне ситуације
извјештава о току мобилизације Подручно
одјељење цивилне заштите у Бијељини и након
завршетка мобилизације доставља истом
извјештај.
XIII
Ступањем на снагу овог плана престаје
да важи Упутство за извршење мобилизације,
којим се регулишу задаци и поступци приликом
наређивања мобилизације и начин извршења
мобилизације број:
02-81-120/03 од
24.03.2003. године („Сл. гласник општине
Осмаци“, број: 1/03).
XIV
Овај план ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Осмаци“.
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АКТИ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ:
На основу члана 3.1 став (4) и члана 3.11. Изборног закона БиХ
(«Службени гласник Б и Х“, број 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04,
20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07 ,33/08 и 37/08 и
32/10, 18/13 и 7/14) и члана 17. Правилника о вођењу и употреби
Централног бирачког списка („Службени гласник БИХ“, број:37/14),
на сједници одржаној 05.06.2014 године, д о н и ј е л а ј е
ПЛАН
Излагања извода из Привременог централног бирачког списка
Члан 1.
Овај План обухвата начин обавјештавања јавности о
трајању излагања извода из Привременог бирачког списка и мјестима
на којим ће извод из Централног бирачког списка бити изложен,
односно доступности, као и начин обавјештавања расељених лица о
евентуалној промјени бирачке опције у Центру за бирачки списак и
начин приступа свим заинтересованим лицима како могу провјерити
податке у изводу из Централног бирачког те извршити њихову
исправку или допуну код надлежног органа.

Члан 7.
Држављани БиХ који има бирачко право у складу
са Изборним законом БиХ и имају статус расељених лица,
имају пријављено пребивалиште/боравиште на подручју
општине Осмаци, подноси лично захтјев за одређивање или
промјене бирачке опције Централној изборној комисији БиХ
путем Центра за бирачки списак Осмаци. у временском
периоду од 8.00 х до 16:00 х сваки радни дан.
Захтјев за промјену бирачке опције мора се
поднијети најкасније 75 дана прије одржавања дана избора
односно до 29.07.2014. године. Захтјев који буде примљен
након овог рока ће бити обрађен након одржавања избора
Члан 8.
Приговори и жалбе могу се подносити Општинској
изборној комисији Осмаци у периоду излагања извода из
привременог Централног бирачког списка.
Члан 9.

Путем плаката јавност ће бити обавијештена о трајању,
мјестима на којима ће привремени бирачки списак бити изложен., те
о поступку за вршење исправке у изводу из ,Централном бирачком
списку и начину промјене бирачке опције расељених лица.

Привремени извод из Централног бирачког списака за
подручје Општине Осмаци биће изложен на слиједећим локацијама,
према приложеној табели:

1

-

2

МЗ ОСМАЦИ

-

3

МЗ ЦАПАРДЕ

-

4

МЗ БОРОГОВО

-

Овај план ступа на снагу даном доношења објавиће
се у »Службеном гласнику општине Осмаци“ и на wеб
страници општине Осмаци.
Број: 01/2-960-9/14
Датум:05.06.2014. год

Члан 3.

Назив мјесне
заједнице
МЗ ОСМАЦИ

_______30.07.2014.године

имају право да захтијевају њихову исправку или допуну
података код органу надлежном за вођење података чија се
исправка захтјева.

Члан 2

Р/Б

___ _

Локација
Основна школа „Алекса
Шантић“ Осмаци за
бирачко
мјесто
081Б001А и 081Б001Б
Читаоница Раконо Брдо
за бирачко
мјесто 081Б002
Основна школа „Алекса
Шантић“ Цапарде
за
бирачко
мјесто
081Б004 и 081Б005
Основна школа „Алекса
Шантић“ Матковац за
бирачко мјесто 081Б003

Члан 4.
Период трајања излагања привремених бирачких спискова
је од 14.06. до 14.07. 2014 године. У том периоду, бирачи ће бити у
могућности, да провјере своје податке у изводу из привременог
Централног бирачког списка на локацијама бирачких мјеста са
претходних избора.
Члан 5.
Општинска изборна комисија Осмаци, обезбједи ће свим
особама и политичким субјектима приступ у извод из привременог
Централно бирачког списка у Центру за бирачки списак у периоду
излагања Извода, гдје ће имати могућност тражити појашњене у вези
исправке или допуне својих података.
Члан 6.
Бирачи који у току излагања извода из привременог
Централног бирачког списка уоче неправилност и погрешне податке,
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Далимирка Гордељевић дипл,ецц
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