Службени гласник
општине Осмаци
Општина Осмаци
број:2/14
75406 Осмаци

21.05.2014. године
Осмаци

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Ha основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број:101/04,
42/05, 118/05 и 98/13), члана 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), Скупштина општине
Осмаци, на сједници одржаној дана 08.05.2014 године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о раду Скупштине општине
Осмаци за 2013.годину
Члан 1.
Усваја се извјештај о раду Скупштине општине Осмаци за
2013.годину
Члан 2.
Саставни дио ове Одлуке је извјештај о раду СО-е Осмаци за
2013.годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена 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:01-022-18/14
Датум:14.05.2014 године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30 stav 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 53. и члана 31. став
1. тачка 3. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број:7/05, 5/12 и 7/13) и члана 103. Став 1. Пословника о
раду Скупштине општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број:7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци, на сједници
одржаној дана 08.05.2014.године, д о н о с и:
ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја о реализацији Буџета за 2013 годину
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о реализацији буџета за
2013 године.
Члан 2.
Прилог овој одлуци је реализовани буџет општине Осмаци
за 2013 годину приказан на 45 страна: текстуално образложење на 13
(тринаест) страна и табеларни приказ на 32 (тридесетдвије) стране.

Жиро-рачун
Телефон:
факс:

5510280000722908
056/337-314
056/337-259

Члан 3
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р еп у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-19/14
Датум:14.05.2014.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 08.05.2014. године Скупштина општине д о н о
с и,
ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о раду OO,,Црвени Крст ''Осмаци
за 2013 годину
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се извјештај о раду
ОО,,Црвени Крст'' Осмаци за период 01.01.-31.12. 2013
годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је извјештај о раду
ОО,,Црвени Крст'' Осмаци за период 01.01- 31.12. 2013 године
састављен од 9 (девет) 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:01-022-20/14
Датум:14.05.2014.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 08.05.2014. године Скупштина општине д о н о
с и,
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ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о раду Начелника општине и ОАС-е
Осмаци за 2013 годину
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се извјештај о раду Начелника
општине и ОАС-е Осмаци за период 01.01.-31.12. 2013 годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је извјештај о раду Начелника
општине и ОАС-е Осмаци за период 01.01- 31.12. 2013 године који се
састоји од 5 (пет) 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:01-022-21/14
Датум:14.05.2014. година
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 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), Скупштина општине Осмаци, на сједници
одржаној дана 08.05.2014.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ
БОРАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 2013. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о раду општинске
Борачке организације за период 01.01.-31.12.2013. године.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке о раду је извјештај о раду Борачке
организације за период 01.01.-31.12.2013. године приказан на 3 (три)
стране.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-22/14
Датум:14.05.2014.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 08.05.2014. године Скупштина
општине д о н о с и,
ОДЛУКУ
О усвајању извјештаја о раду ЈКП,, РАД- СПРЕЧА'' за 2013
годину
Члан 1.
Овом Одлуком усваја се извјештај о раду ЈКП- Рад-Спреча
за период 01.01.-31.12. 2013 годину.
Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је извјештај о раду ЈКП,,РадСпреча'' за период 01.01- 31.12. 2013 године који се састоји од 6
(шест) страна.
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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:01-022-23/14
Датум:14.05.2014. година
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. став 1. алинеја 1. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број
101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 31 став 1. Статута
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“ број
7/05, 5/12 и 7/13), члана 103. Пословника о раду Скупштине
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“ број:
7/05 и 4/07) и Одлуке начелника општине Осмаци о
покретању приједлога за доношење Статута општине Осмаци
број:02-014-87/14 од 08.05.2014.год. Скупштина општине
Осмаци на сједници одржаној 08.05.2014. године, донијела је
ОДЛУКУ
о приступању доношења Статута општине Осмаци
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци приступа доношењу новог
Статута општине Осмаци
Члан 2.
Задужује се начелник општине Осмаци да за наредну
сједницу СО-е Осмаци а у складу са чланом 87. Статута
општине Осмаци припреми нацрт Статута општине Осмаци.
Члан 3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-24/14
Датум:14.05.2014.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 17. став 2. Закона о узурпацији
(''Службени гласник Републике Српске'', број: 70/2006) и
члана 31. Статута општине Осмаци (''Службени гласник
општине Осмаци'', бр. 7/05, 5/12 и 7/13), Скупштина општине
Осмаци , на сједници одржаној 08.05.2014. године , д о н о с и
О Д Л У К У
О формирању Комисије за успостављање граничне линије
између шума и шумског земљишта, с једне стране и
пољопривредног земљишта, с друге стране, односно,
успостављања тзв. ''Зелене линије''.
Члан 1.
У сврху разграничења шумског земљишта од
пољопривредног
земљишта,
односно
успостављања
тзв.''Зелене линије'' на територији општине Осмаци, формира
се општинска комисија у саставу:
1. Радо Јакшић, -представник скупштине општине,
2. Бранислав Михајловић, -представник корисника
земљишта,
3. Предраг Смиљнић, -стручњак из шумарства
4. Никола Миличић, -стручњак за пољопривреду,
5. Драган Станишић, -представник имовинско правне
службе-катастра,
6. Представници узурпаната са подручја катастарске
општине:
6.1. Рајко Бошковић, -из КО Цапарде,
6.2. Алија Карић, -из КО Мемићи,
6.3. Славољуб Урумовић, -из КО
Матковац,
6.4. Сретен Бодирогић, -из КО Вацетина,
6.5. Анђелко Ђуричић, -из КО Гојчин,
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6.6. Славољуб Драгичевић, -из КО Осмаци.
Члан 2.
Задатак Комисије је да у што краћем року а у складу са
законом изврши успостављање граничне линије , да о томе сачини
записник и изради прегледну скицу разграничења.
Члан 3.
Накнада члановима комисије као и трошкови настали у
поступку разграничења падају на терет општине Осмаци, што ће бити
регулисано посебним актом.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Осмаци''.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-25/14
Датум:19.05.2014.године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 31. Статута општине Осмаци (''Службени гласник
општине Осмаци'', бр. 7/05), Скупштина општине Осмаци , на својој
сједници одржаној дана 08.05.2014. године , д о н о с и
О Д Л У К У
о висини цијене земљишта обухваћеног Планом парцелације
за изградњу пута Шарци-Осмаци.
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се цијена грађевинског и
пољопривредног земљишта, обухваћеног Планом парцелације у
сврху изградње односно проширења пута Шарци-Осмаци.
Члан 2.
Цијена грађевинског земљишта, обухваћеног Планом
парцелације у насељном мјесту утврђује се у износу од 5,00
(петконвертибилнихмарака) по једном метру квадратном површине.
Члан 3.
Цијена пољопривредног земљишта, обухваћеног Планом
парцелације утврђује се у износу од 3,00 (триконвертибилнемарке) по
једном метру квадратном површине.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у ''Службеном гласнику општине Осмаци''.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-26/14
Датум:20.05.2014.године
Мехмедалија Имшировић
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I
Приступа се јавној набавци роба – Набавка
грађевинског, електро и водоматеријала за изградњу куће
Бајагић Велимира из Борогова.
II
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 5.000,00 КМ са ПДВ-ом.
III
Набавку извршити путем директног споразума са
добављачем „Папраћа-гранит“ д.о.о. Вилчевићи, а иста ће се
финансирати из намјенских средстава од Министарства
здравља и социјалне заштите Републике Српске.
IV
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-92/14
Датум: 19.05.2014.год.
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: 02-014-80/14
Датум: 22.04.2014.године
На основу члана 38. Закона о јавним набавкама БиХ
и препоруке Комисије за набавку број:02/2-360-1-Z1/14 од
22.04.2014.године, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Понуда понуђача: „Зворникпутеви“ а.д. Зворник
проглашава се најповољнијом, те се именованом понуђачу
додјељује уговор о набавци радова „Санација пута МајданОџаци-Споменик“.
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“.

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

Образложење
На основу Конкурентског захтјева, број:02/2-3601/14 од 27.03.2014.године, и проведеног поступка набавке
радова: „Санација пута Мајдан-Оџаци-Спомени“, а према
тендерској документацији, проведен је поступак прикупљања
понуда, анализе и оцјене понуда.
Анализом и оцјеном понуда Комисија је
записником, број: 02/2-360-1-Z1/14 од 22.04.2014.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.
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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

___ _

сриједа 21.05.2014.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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
I
Именује се Комисија за процјену штета насталих од
посљедица падавина на стамбеним и пољопривредним
објектима, и путевима на територији општине Осмаци, и то:
1. Јакшић Радо, предсједник
2. Тришић Љиљана, члан и
3. Микић Жељко, члан.

Љубо Петровић, дипл.ецц
На основу члана 87. став 1. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број 7/05 и 5/12), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
О Д Л У К У
о покретању приједлога за доношење Статута општине Осмаци
Члан 1.
Предлаже се Скупштини општине Осмаци да приступи
изради Статута општине Осмаци.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а оббјавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИКОПШТИНЕОСМАЦИ
Број:02-014-87/14
Датум: 08.05.2014. године

НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ек.

На основу члана 72. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, број:101/04, 42/05, 118/05 и
98/13), члана 54. Статута општине Осмаци („Службени гласник
општине Осмаци“, број:7/05), а у складу са Јавним позивом за
подношење захтјева ради упућивања 568 ратних војних инвалида и
чланова породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата
Републике Српске у бањско-климатске здравствене установе, број.1603/1-2-563-177-5/14 од 29.04.2014.године, Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА
БАЊСКО-КЛИМАТСКЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ
I
Именује се Комисија за избор корисника бањско-климатске
рехабилитације, и то:
1. Јакшић Радо, предсједник
2. Крњић Милена, члан,
3. Тришић Љиљана, члан,
4. Бошковић Бошко, члан и
5. Микић Жељко, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши избор корисника, сачини
листу корисника и исту достави Министарству рада и борачкоинвалидске заштите за добијање сагласности.
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: 02-014-94/14
Датум: 20.05.2014.године
Љубо Петровић дипл.ецц
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II
Задатак Комисије је да записнички утврди степен и
висину оштећења објеката из члана 1. овог рјешења.
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: 02-014-89/14
Датум: 19.05.2014.године 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, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ
I
Именује се Комисија за процјену штета насталих од
посљедица падавина на пољопривредним имањима, односно
усјевима на територији општине Осмаци, и то:
1. Ерић Ненад, предсједник
2. Миличић Никола, члан и
3. Мусић Сенад, члан.
II
Задатак Комисије је да записнички утврди степен и
висину оштећења на објектима из члана 1. овог рјешења.
III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-90/14
Датум: 19.05.2014.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
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Долијановић Младен из Братунца, инж.грађ.
именује се за Надзорни орган на извођењу радова санације
пута Мајдан-Oџаци-Споменик у општини Осмаци.

Број 2/14
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___ _

сриједа 21.05.2014.године

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.

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

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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

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

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 514,80
КМ у корист „Џале ископ“ д.о.о. Калесија, а на име
извршених радова у акцији „Очистимо земљу за један дан“.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-77/14
Датум: 15.04.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц
На основу члана 54. Статута општине Осмаци ("Службени гласник
општине Осмаци", број:7/06), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за пријем приправника (волонтера)
I
У Комисију за пријем приправника (волонтера) у
Општинску управу Осмаци, именују се:
1. Капур Владо, предсједник,
2. Ерић Ненад, члан
3. Јањић Јурош, члан
II
Задатак Комисије је да по расписаном Јавном позиву и
пријавама на исти, утврди ранг листу кандидата и предложи
начелнику општине на усвајање.
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
ПРЕДСЈЕДНИК
Број: 02-014-60/14
Датум: 18.03.2014.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 410,00 КМ у
корист „COOP-TRANS“ д.о.о. Осмаци, а на име поправке службеног
возила „Голф“, регистарски број: Ј95-К-599.

II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на
конто 412813.
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: 02-014-91/14
Датум: 19.05.2014.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 Борачке
организације општине Осмаци и то:
565,00 КМ исплатити путем благајне и
385,00 КМ исплатити на жиро-рачун.
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“.

412531.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-85/14
Датум: 23.04.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц

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

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

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

ЗАКЉУЧАК
о исплати

II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-95/14
Датум: 21.05.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц

I
Одобрава се исплата средстава
у корист
Општинске организације црвеног крста Осмаци у износу од
1.400,00 КМ.
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II
Исплату средстава 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: 02-014-84/14
Датум: 23.04.2013.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 1.220,85 КМ у
корист МХ „Електропривреда Републике Српске“ – Матично
предузеће АД Требиње – Зависно електродистрибутивно предузеће
„Електро-Бијељина“ АД Бијељина – РЈ „Електродистрибуција“
Зворник, а по предрачуну број:01-У за прикључак школске
фискултурне сале у Цапардама на електромрежу.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на буџетску

___ _

сриједа 21.05.2014.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: 02-014-82/14
Датум: 22.04.2014.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 500,00
КМ у корист Милић Боже из Зворника, а на име израде
пројекта изведеног стања школске фискултурне сале у
Цапардама.
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“.

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: 02-014-83/14
Датум: 22.04.2014.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 710,00 КМ +
ПДВ 17% у корист „Гео-Окука“ Бијељина, а на име вршења услуга по
Уговору број:02-014-75/14 од 14.04.2014.године.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на буџетску

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-81/14
Датум: 22.04.2014.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 336,00
КМ у корист „Сава Комерц“ Зворник, а на име набавке 4
(четири) ауто гуме за ПМВ голф.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на
конто 516142.
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“.

резерву.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
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Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-79/14
Датум: 16.04.2014.године Љубо Петровић дипл,ецц

Број 2/14

__

Службени гласник општине Осмаци

___ _

сриједа 21.05.2014.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 износу од 64,00 КМ у
корист Професионалне ватрогасне јединице Зворник, а на име
контроле, испитивања и сервисирања ватрогасних апарата и
хидрантске мреже.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто
412532.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-78/14
Датум: 16.04.2014.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: 02-014-72/14
Датум: 02.04.2014.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 400,00
КМ у корист Основног суда у Бијељини, а на име трошкова
регистрације удружења пољопривредних произвођача
„Пионир-Осмаци“ Осмаци.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто грант за пољопривреду, економски код 415224.

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 41,60 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: 02-014-67/14
Датум: 31.03.2014.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 Ђуричић Роксанде из Врела, а на име новчане помоћи за
трошкове подизања надгробног споменика мужу Ђуричић
Станимиру, РВИ II категорије са 100% инвалидитета.
.
II
Исплату из члана 1. oвог Закључка 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: 02-014-71/14
Датум: 02.04.2014.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 120,00
КМ у корист ДВД Осмаци, а на име исплате дневница за
учешће у гашењу пожара у Осмацима.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто Остали текући грантови у земљи, 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: 02-014-70/12
Датум: 01.04.2012.године
Љубо Петровић дипл,ецц
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Број 2/14

__

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

___ _

сриједа 21.05.2014.године

II
Средства из члана 1. овог
консилидацији вратити на исти жиро-рачун.

закључка

по

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

I
Одобрава се исплата средстава
у корист Борачке
организације општине Осмаци и то:
565,00 КМ исплатити путем благајне и
375,00 КМ исплатити на жиро-рачун.

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

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-63/14
Датум: 21.03.2014.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: 02-014-66/14
Датум: 31.03.2014.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 275,55
КМ у корист „Меркатор“ Сарајево, на име набавке и испоруке
стонотениских
реквизита
за
потребе
Омладинске
организације.

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

II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на
конто 415213.

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 75,40 КМ у
корист ТР „Златица“ Зворник, на име набавке и испоруке брава,
шилдова, цилиндра и прекидача за потребе Општинске управе
Осмаци.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто
412518.
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: 02-014-64/14
Датум: 25.03.2014.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 ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА
I
У циљу одржавања ликвидности одобрава се пренос
средстава у износу од 800,00 КМ са жиро-рачуна број:555-00605003453-18 на жиро-рачун број:555-006-00003453-35.
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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: 02-014-59/14
Датум: 17.03.2014.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 410,67
КМ у корист „Пресс“ Бања Лука на име објаве Јавног
конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе Општинске
управе Осмаци и Обавјештења о излагању на увид Плана
парцелације.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на
конто 412332.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

Број 2/14

__

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: 02-014-58/14
Датум: 17.03.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц

___ _

сриједа 21.05.2014.године

Закључак о исплати..................................................................7.
Закључак о исплати...................................................................8.
Закључак о исплати...................................................................8.
Закључак о преносу средстава.................................................8.
Закључак о исплати...................................................................8.
Закључак о исплати...................................................................8.
Закључак о исплати...................................................................9.
Садржај........................................................................................9.

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 430,00 КМ у
корист ЈУ „Службени гласник Републике Српске“ Бања Лука на име
објавеЈавног конкурса за избор и именовање Одбора за жалбе
Општинске управе Осмаци.
II
Исплату из члана 1. oвог закључка књижити на конто
412332.
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: 02-014-57/14
Датум: 17.03.2014.године
Љубо Петровић дипл,ецц
САДРЖАЈ:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ:
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