Службени гласник
општине Осмаци
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број:7/16
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Осмаци
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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 45. Статута општине Осмаци (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 16. Пословника о раду
Скупштина општине (Сл. гласник општине Осмаци, број: 7/05 и
4/07), након разматрања приједлога
предсједника Скупштина
општине из ранијег сазива, Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,

На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 45. Статута
општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и
члана 16. Пословника о раду Скупштина општине (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), након
разматрања приједлога предсједника Скупштина општине из
ранијег
сазива,
Скупштина
општине
Осмаци
на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д
о н о с и,

ОДЛУКУ
о избору радног предсједништва

ОДЛУКУ
о избору Верификационе комисије

Члан: 1.
За предсједавајућег и чланове Радног предсједништва
Конститутивне сједнице Скупштине општине Осмаци изабрани су:
1.Мехмедалија Имшировић, предсједавајући,
2.Лука Тадић, члан,
3.Јасмин Бурековић, члан.
Члан: 2.
Радно предсједништво, односно предсједавајући Радног
предједништва предсједава Скупштином општине Осмаци до избора
предсједника Скупштине општине Осмаци.
Члан:3.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-39/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум: 29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
____________________________________________________________

Члан: 1.
За чланове Верификационе комисије изабрани су:
1.Зеленовић Ђорђе,
2.Ћирковић Сретен и
3.Поповић Милан.
Члан: 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-40/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум: 29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 45. Статута
општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и
члана 16. Пословника о раду Скупштина општине (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), након
разматрања приједлога предсједника Скупштина општине из
ранијег
сазива,
Скупштина
општине
Осмаци
на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д
о н о с и,
ОДЛУКУ
о престанку мандата одборницима претходног сазива
Скупштине општине Осмаци
Члан: 1.
Скупштина општине Осмаци констатује да је одборницима
претходног сазива Скупштине општине Осмаци престао
мандат дана 1. новембра 2016. године, на основу закона, и то:

Број 7/16

__

Службени гласник општине Осмаци

1.Имшировић Мехмедалија,
2.Мусић Севад,
3.Рамић Сеид,
4.Риђошић Зоран,
5.Смиљанић Предраг,
6.Филиповић Цвјетомир,
7.Урумовић Славољуб,
8.Миличић Голубан,
9.Стевановић Милена,
10.Тадић Лука,
11.Бодирогић Сретен,
12.Ћирковић Сретен,
13.Радић Петар,
14.Сарић Радан,
15.Сикимић Горан.
Члан: 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-41/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
____________________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 45. Статута општине Осмаци (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 17. Пословника о раду
Скупштина општине (Сл. гласник општине Осмаци, број: 7/05 и
4/07), након разматрања Извјештаја Верификационе комисије
број:01-022-38/16, од 28.11.2016. године Скупштина општине Осмаци
на Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о
с и,
ОДЛУКУ
о Верификацији мандата одборницима Скупштине општине
Осмаци
Члан: 1.
Верификују се мандати одборницима Скупштина општине Осмаци
изабраним
на
редовним
локалним
изборима
одржаним
02.10.2016.године, и то:
1.Имшировић Мехмедалија, СДА-Странка Демократске Акције,
2.Бурековић Јасмин, СДА-Странка Демократске Акције,
3.Јокић Зоран, ДНС-Демократски Народни Савез,
4.Риђошић Зоран, ДНС-Демократски Народни Савез,
5.Ћирковић Сретен, СДС-Српска Демократске Странка,
6.Урумовић Славољуб, СДС-Српска Демократске Странка,
7.Ребић Милован, ПДП-Партија Демократског Прогреса,
8.Видаковић Лазо, Српска Радикална Странка Републике Српске,
9.Поповић Милан, Народни Демократски Покрет,
10.Тадић Лука, Српска Напредна Странка,
11.Бодирогић Сретен, Снага Народа,
12.Зеленовић Ђорђе, Социјалистичка Партија,
13.Бојковић Јелена, Савез Независних Соијалдемократа-СНСД,
14.Сарић Радан, Савез Независних Соијалдемократа-СНСД,
15.Сикимић Горан. Савез Независних Соијалдемократа-СНСД.
Члан: 2.
Одборници Скупштине општине из члана 1. ове Одлуке
изабрани су на временски период трајања мандата Скупштине
општине Осмаци, у складу са Законом.
Мандат одборницима почиње да тече са даном 02.11.2016. године.
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Члан: 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-42/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 45. и члана
47. Статута општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци,
број: 5/14) и члана 19. Пословника о раду Скупштина
општине (Сл. гласник општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07),
Скупштина општине Осмаци на Конститутивној сједници
одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о формирању Комисије за избор, именовања и мандатско
имунитетска питања
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се послови, обавезе,
задаци, овлашћења као и број чланова комисије за избор,
именовања и мандатско имунитетска-питања (у даљем тексту
,,комисија'')
Члан 2.
Комисија броји 5 (пет) чланова:
1.Урумовић Славољуб, предсједник,
2.Тадић Лука, замјеник предсједника,
3.Бојковић Јелена, члан,
4.Бурековић Јасмин, члан,
5.Јокић Зоран, члан.
Члан 3.
Комисија у свом раду:
-предлаже избор и именовање, односно
разрешење функционера и других лица које бира, односно
именује скупштина , ако законом , статутом , одлуком СО или
пословником није другачије утврђено.
-сарађује са одговарајућим тјелима других органа
и организација у општини, прибавља њихова мишљења и
утврђује предлоге за избир, именовање и разрешеања из
надлежности скупштине.
-предлаже одлуку о накнадама за извршене
послове одборницима и спољним члановима који су чланови
комисија и других радних тјела
-предлаже коефицијенте за плате функционерима
које бира СО, а који дужност обавља професионално у
сталном радном односу,
-врши и друге послове одређене законом и
општим актима СО.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-43/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________

Број 7/16

__

Службени гласник општине Осмаци

На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о Статусу
функционера јединица локалне самоуправе (Службени гласник
Републике Српске, број:96/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п.
Статута општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и
члана 148. Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник
општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о престанку функције предсједнику Скупштине општине из
претходног сазива Скупштине општине Осмаци
Члан 1.
Господину Мехмедалији Имшировићу престаје функција
предсједника Скупштине општине из претходног сазива Скупштине
општине Осмаци због истека.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-44/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехемедалија
____________________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 27. став 1. тачка 2. Закона о Статусу
функционера јединица локалне самоуправе (Службени гласник
Републике Српске, број:96/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п.
Статута општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и
члана 148. Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник
општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о престанку функције потпредсједнику Скупштине општине из
претходног сазива Скупштине општине Осмаци
Члан 1.
Господину Луки Тадићу престаје функција
потпредсједника Скупштине општине из претходног сазива
Скупштине општине Осмаци због истека мандатa.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-45/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
____________________________________________________________

___ _ _______

23.12.2016.године

На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 27. став 1.
тачка 2. Закона о Статусу функционера јединица локалне
самоуправе (Службени гласник Републике Српске, број:96/05
и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине Осмаци
(Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник
општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине
Осмаци на Конститутивној сједници одржаној дана
28.11.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о престанку функције замјенику начелника општине
Осмаци
Члан 1.
Господину Миладину Вукићевићу престаје
функција замјеника начелника општине Осмаци изабраном
након локалних избора 2012. године због истека мандата.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-46/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2.
тачка п. Статута општине Осмаци (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 5/14) и члана 148. Пословника о раду
Скупштина општине (Сл. гласник општине Осмаци, број: 7/05
и 4/07), Скупштина општине Осмаци на Конститутивној
сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о разрјешењу в.д. секретара Скупштине општине Осмаци
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци господина
Милована Ребића разрјешава дужности вршиоца дужности
секретара Скупштине општине Осмаци због истека мандата.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-47/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
_____________________________________________________
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Службени гласник општине Осмаци

На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине
Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о разријешењу предсједника, замјеника предсједника и чланова
сталних радних тијела Скупштине општине Осмаци
Члан 1.
Предсједници, замјеници предсједника и чланови
сталних радних тијела из претходног сазива Скупштине разрјешавају
се дужности због истека мандата.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-48/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
ИмшировићМехмедалија
____________________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине
Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о разрјешењу начелника Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности у Општинскоj управи Осмаци

___ _ _______

23.12.2016.године

Члан 1.
Скупштина општине Осмаци господина Владу
Капура разрјешава дужности начелника Одјељења за општу
управу, просторно уређење и комуналне послове у
Општинској управи Осмаци због истека мандата.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-50/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 27. став 1.
тачка 2. Закона о Статусу функционера јединица локалне
самоуправе (Службени гласник Републике Српске, број:96/05
и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине Осмаци
(Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник
општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине
Осмаци на Конститутивној сједници одржаној дана
28.11.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о избору предсједника Скупштине општине Осмаци
Члан 1.
За предсједника Скупштине општине Осмаци
изабран је господин Мехмедалија Имшировић.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.

Члан 1.
Скупштина општине Осмаци господина Ненада Ерића
разрјешава дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и
друштвене дјелатности у Општинској управи Осмаци због истека
мандата.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-51/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
____________________________________________________

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.

На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 27. став 1.
тачка 2. Закона о Статусу функционера јединица локалне
самоуправе (Службени гласник Републике Српске, број:96/05
и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине Осмаци
(Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник
општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине
Осмаци на Конститутивној сједници одржаној дана
28.11.2016. године д о н о с и,

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
Број:01-022-49/16
РАДНОГ ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Датум:29.11.2016. године
Имшировић Мехмедалија
____________________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине
Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу, просторно
уређење и комуналне послове у Општинскоj управи Осмаци
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ОДЛУКУ
о избору потпредсједника Скупштине општине Осмаци
Члан 1.
За потпредсједника Скупштине општине
Осмаци именује се господин Лука Тадић.

Број 7/16

__

Службени гласник општине Осмаци

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-52/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
____________________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине
Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о избору вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу, просторно уређење и комуналне послове у Општинскоj
управи Осмаци
Члан 1.
За вршиоца дужности начелника Одјељења за општу
управу, просторно уређење и комуналне послове у Општинској
управи Осмаци изабран је господин Синиша Поповић.
Члан 2.
Изабрано лице обављаће послове из члана 1. ове Одлуке,
до избора и имановања начелника Одјељења за општу управу,
простоно уређење и комуналне послове у Општинској управи Осмаци
на начин и по поступку утврђеним Законом.
Члан 3.
За вријеме обављања послова из члана 1. ове Одлуке
изабрано лице оствариваће сва права и обавезе у складу са законом и
општим актима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-53/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
____________________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине
Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о избору вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности у Општинскоj управи Осмаци
Члан 1.
За вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности у Општинској управи Осмаци изабран је
господин Драган Зеленовић.
Члан 2.
Изабрано лице обављаће послове из члана 1. ове Одлуке,
до избора и имановања начелника Одјељења за привреду и
друштвене дјелатности у Општинској управи Осмаци на начин и по
поступку утврђеним Законом.

___ _ _______

23.12.2016.године

Члан 3.
За вријеме обављања послова из члана 1. ове
Одлуке изабрано лице оствариваће сва права и обавезе у
складу са законом и општим актима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-54/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2.
тачка п. Статута општине Осмаци (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 5/14) и члана 148. Пословника о раду
Скупштина општине (Сл. гласник општине Осмаци, број: 7/05
и 4/07), Скупштина општине Осмаци на Конститутивној
сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о избору вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије, локални развој и социјалну заштиту у
Општинској управи Осмаци
Члан 1.
За вршиоца дужности начелника Одјељења за
финансије, локални развој и социјалну заштиту у Општинској
управи Осмаци изабран је господин Ненад Ерић.
Члан 2.
Изабрано лице обављаће послове из члана 1. ове
Одлуке, до избора и имановања начелника Одјељења за
финансије, локални развој и социјалну заштиту у Општинској
управи Осмаци на начин и по поступку утврђеним Законом.
Члан 3.
За вријеме обављања послова из члана 1. ове
Одлуке изабрано лице оствариваће сва права и обавезе у
складу са законом и општим актима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-55/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________
На основу члана 59. став 1. алинеја 3. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број: 97/16), члана 28. став 1. алинеја ђ. и члана 31. став 1.
алинеја ђ. Закона о буџетском сустему (“Службени гласник
Републике Српске”,број: 121/12, 52/14), и на основу члана 35.
став 2. алинеја в. Статута општине Осмаци (“Службени
гласник општине Осмаци”број:5/14) ,Скупштина општине
Осмаци на конститутивној сједници одржаној 28.11.2016.
године донијела је
ЗАКЉУЧАК
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА НАЦРТ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ЗА 2017. ГОДИНУ
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Број 7/16

__

Службени гласник општине Осмаци

Члан 1.
Скупштина општине Осмаци даје сагласност на нацрт
Буџета општине Осмаци за 2017. годину у износу од 1.607.000,00
КМ.
Члан 2.
Hацрт буџета општине Осмаци за 2017. годину по
економској и организацијској класификацији на основу ближе
намјене је саставни дио ове Одлуке.
Члан 3.
Задужује се начелник општине да нацрт буџет за 2017
годину упути у даљу процедуру у складу са буџетским календаром.
Члан 4.
Овај закључак ступа на снагу даном доношења а
објавиће се у Службеном гласнику општине Осмаци.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-56/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
____________________________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске („Сл. гласник Републике Српске“ број: 97/16 ),
члана 35. став 2. тачка в. Статута општине Осмаци („Сл. гласник
општине Осмаци“ број: 5/14) и члана 103. Пословника о раду
Скупштина општине („Сл. гласник општине Осмаци“ број: 7/05 и
4/07), Скупштина општине Осмаци на конститутивниј сједници
одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о усвајању Извјештаја о реализацији буџета општине
Осмаци за период 01.01-30.09.2016. године.
Члан 1.
Овом одлуком усваја се Извјештај о реализацији буџета за
период 01.01-30.09.2016. године.
Члан 2.
Прилог овој одлуци је
образложење реализације буџета.

табеларно

и

текстуално

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у
Сл. гласнику општине Осмаци.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-57/16
Датум: 29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
____________________________________________________________
На основу члана 30. Закона о фискалној одговорности у
Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“
број:94/15) и на основу члана 35. став 2. Статута општине Осмаци
(“Службени гласник општине Осмаци”број:5/14) ,Скупштина
општине Осмаци на конститутивној сједници одржаној 28.11.2016.
године донијела је,

___ _ _______

23.12.2016.године

-у 2018.години.......................................................86.627,00КМ,
-у 2019. години......................................................86.625,00КМ,
-у 2020. години......................................................86.625,00КМ,
-у 2021. години......................................................86.625,00КМ,
-у 2022. години......................................................86.625,00КМ.
Укупно..................................................................761.161.00КМ.
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-58/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________
На основу члана 30. тачка 1. став 2. Закона о локалној
самоуправи ( „Службени гласник Републике Српске“ број:
101/04, 42/05,118/05 и 98/13 ), члана 35. Статута општине
Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци, број:5/14),
и члана 104. Пословника о раду Скупштина општине Осмаци
(Сл. гласник општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), скупштина
општине Осмаци на Конститутивној сједници одржаној дана
28.11.2016. године, донијела је
ОДЛУКУ
о начину примопредаје дужности у случају престанка
мандата
Члан 1.
Овом одлуком уређују се принципи примопредаје
дужности, службених аката и сужбених печата у случају
престанка мандата ( у даљем тексту: примопредаја дужности),
поступак примопредаје, субјекти
који учествују у
примопредаји дужности, рокови, мјесто и начин
примопредаје, форма и садржај записника о примопредаји и
друга питања од значаја за примопредају дужности.
Члан 2.
Примопредаја дужности врши се у складу са
етичким принципима, јавности, одговорности, међусобног
поштовања и уважавања и са кооперативним приступом свих
учесника у процесу примопредаје.
Члан 3.
Циљ примопредаје дужности је обезбјеђивање
континуитета рада из дјелокруга општине Осмаци, стабилност
и несметани развој локалне заједнице.
Члан 4.
(1) Примопредаја дужности, службених аката и
печата врши се између функционера општине Осмаци који
предају дужност и новоизабраних функционера који примају
дужност.
(2) Одредбе ове одлуке примјењују се и у случају
примопредје дужности секретара као и између именованих,
односно постављених лица у јавним предузећима, јавним
установама и другим организацијама чији је оснивач општина
Осмаци, као и између организација које престају да раде и
новооснованих организација и служби општине Осмаци.

Члан 1.
Дефицит општине Осмаци закључно са 31.12.2015.
године износи 761.161.00КМ.

Члан 5.
Примопредаја дужности из члана 4. Ове одлуке
подразумијева подношење:
1. извјештаја о обављању послова из дјелокруга
органа,
2. финансијког извјештаја и извјештаја о
преузетим, а неизмиреним и неизвршеним
обавезама,
3. извјештаја о предметима и пројектима у току,
4. предају
затечених
службених
аката,
службених печата и других списа и извјештаја
од значаја за рад органа.

Члан 2.
План отплате у наредни 5 (пет) година, и то:
-у 2016. години.................................................................195.000,00КМ,
-у 2017. години.................................................................133.034,00КМ,

Члан 6.
(1) Примопредаја дужности након спроведених
избора за органе власти општине Осмаци спроводи се између
начелника општине који предаје дужност и начелника

ПЛАН
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општине који прима дужност најкасније у року од осам дана од дана
потврде мандата од органа надлежног за спровођење избора за
начелника општине, а за остале функционере у року од 15 дана од
дана конституисања скупштине.
(2) Примопредаја дужности између именованих, односно
постављених лица из члана 4.став 2. ове одлуке спроводи се у року од
8 дана од дана доношења рјешења о избору, именовању, односно
постављењу.
Члан 7.
Примопредаја дужности врши се у службеним
просторијама функционера, односно именованих и постављених лица
из чл.4.став 2. ове одлуке.
Члан 8.
(1) Примопредаја дужности врши се у присуству Комисије
за примопредају дужности ( у даљем тексту: Комисија), коју именује
скупштина општине Осмаци на период од 4 године, са могућношћу
поновног именовања.
(2) Комисија има три члана од којих је један предсједник
Комисије.
(3) Чланови Комисије имају замјенике.
(4) За примопредају дужности између начелника општине
именује се Комисија из реда запослених у општинској управи.
(5) За примопредају дужности између предсједника
скупштине и између секретара именује се Комисија из реда
одборника у скупштини.
(6) За примопредају дужности између именованих, односно
постављених лица у јавним предузећима, јавним установама и
другим организацијама чији је оснивач општина Осмаци, као и
између организација које престају да раде и новооснованих
организација и служби, у Комисију се именују два члана из реда
одборника у скупштини и један члан из реда запослених у јавном
предузећу, јавној установи или другој организацији чији је оснивач
општина Осмаци у којој се врши примопредаја.
Члан 9.
(1) Приликом примопредаје дужности обавезно се
сачињава записник.
(2) Записник о примопредаји дужности сачињава секретар
скупштине, односно јавног предузећа, јавне установе или друге
организације чији је оснивач општина Осмаци у којој се врши
примопредаја.
(3) Уколико скуштина, односно јавно предузеће, јавна
установа или друга организација чији је оснивач општина Осмаци
нема секретара записник сачињава предсједник Комисије.
(4) Записник о примопредаји дужности сачињава се у три
примјерка, од којих се један примјерак уручује лицу које у смислу
одредаба ове одлуке предаје дужност, један лицу које преузима
дужност, а један примјерак се предаје надлежним службама ради
архивирања.
Члан 10.
Записник о примопредаји дужности треба да садржи:
1) мјесто, датум и правни основ примопредаје дужности,
2) лично име (презиме и име) и функцију лица које предаје
дужност и лица које
прима дужност,
3) лична имена лица која присуствују примопредаји
дужности,
4) правни акт којим је формирана Комисија,
5) попис и опште податке о службеним актима који су
предмет примопредаје
дужности, по годинама, врсти, количини и стању тих
аката,
6) број службених печата који су предмет примопредаје,
7) лична имена чланова Комисије који потписују записник,
8) напомене у вези са предметом примопредаје и
9) потписе чланова Комисије и потписе свих овлашћених
присутних лица.

___ _ _______

23.12.2016.године

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-59/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 45. Статута
општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и
члана 34. Пословника о раду Скупштина општине (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), након
разматрања приједлога предсједника Скупштина општине из
ранијег
сазива,
Скупштина
општине
Осмаци
на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д
о н о с и,
ОДЛУКУ
о избору Комисије за примопредају дужности између
начелника општине
Члан: 1.
У Комисију за примопредају дужности између
начелника општине именују се:
1.Јањић Јурош,
2.Симић Славко и
3.Крњић Милена.
Члан: 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-60/16
Датум: 29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 45. Статута
општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и
члана 34. Пословника о раду Скупштина општине (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), након
разматрања приједлога предсједника Скупштина општине из
ранијег
сазива,
Скупштина
општине
Осмаци
на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д
о н о с и,
ОДЛУКУ
о избору Комисије за примопредају дужности између
именованих лица
Члан: 1.
У Комисију за примопредају дужности између
именованих лица именују се: 1.Јакшић Раде,
2.Урумовић Славољуб и
3.Бурековић Јасмин.
Члан: 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-61/16
Датум: 29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
___________________________________________________
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Службени гласник општине Осмаци

На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 45. Статута општине Осмаци (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 34. Пословника о раду
Скупштина општине (Сл. гласник општине Осмаци, број: 7/05 и
4/07), након разматрања приједлога
предсједника Скупштина
општине из ранијег сазива, Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о избору Комисије за примопредају дужности између
предсједника СО и секретара СО
Члан: 1.
У Комисију за примопредају
предсједника СО и секретара СО именују се:
1.Јокић Зоран,
2.Зеленовић Ђорђе и
3.Ћирковић Сретен.

дужности

23.12.2016.године

На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 101/04, 42/05,118/05 и 98/13), члана 27. став 1.
тачка 2. Закона о Статусу функционера јединица локалне
самоуправе (Службени гласник Републике Српске, број:96/05
и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине Осмаци
(Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник
општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине
Осмаци на Конститутивној сједници одржаној дана
28.11.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о избору замјеника начелника општине Осмаци

између

Члан: 2.
Ова Одлука ступа на снагу одмах, а објавиће се у
„Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-62/16
Датум: 29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
____________________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 101/04,
42/05,118/05 и 98/13), члана 35. став 2. тачка п. Статута општине
Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 148.
Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник општине
Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
Конститутивној сједници одржаној дана 28.11.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о избору в.д. секретара Скупштине општине Осмаци
Члан 1.
За вршиоца дужности секретара Скупштине општине
Осмаци изабран је господин Милован Ребић.
Члан 2.
Изабрано лице обављаће послове из члана 1. ове Одлуке
од 28.11.2016. године, до избора и имановања секретара Скупштине
општине Осмаци на начин и по поступку утврђеним Законом.
Члан 3.
За вријеме обављања послова из члана 1. ове Одлуке
изабрано лице оствариваће сва права и обавезе у складу са законом и
општим актима.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-63/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
____________________________________________________________
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Члан 1.
За замјеника начелника општине Осмаци изабран
је господин Зоран Риђошић.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-64/16
Датум:29.11.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________
На основу члана 33а. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике
Српске, број: 97/16), члана 45. Статута општине Осмаци (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 5/14) и члана 17. Пословника
о раду Скупштина општине (Сл. гласник општине Осмаци,
број: 7/05 и 4/07), након разматрања Извјештаја
Верификационе комисије Скупштина општине Осмаци на I
редовној сједници одржаној дана 16.12.2016. године д о н о с
и,
ОДЛУКУ
о Верификацији мандата одборницима Скупштине
општине Осмаци
Члан: 1.
Верификују се мандати одборницима Скупштина општине
Осмаци и то:
1.Миличић Голубан, ПДП-Партија Демократског Прогреса,
2.Смиљанић Предраг, ДНС-Демократски Народни Савез.
Члан: 2.
Одборници Скупштине општине из члана 1. ове
Одлуке изабрани су на временски период трајања мандата
Скупштине општине Осмаци, у складу са Законом.
Мандат одборницима почиње да тече са даном 16.12.2016.
године.
Члан: 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласник општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-67/16
Мехмедалија Имшировић
Датум:19.12.2016. године
_____________________________________________________

Број 7/16

__

Службени гласник општине Осмаци

На основу члана 30. став 1. алинеја 3. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске,
број:97/16), члана 28. став 1. тачка ђ. Закона о буџетском систему
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 121/12 и
52/14), члана 35. став 2. тачка в) Статута општине Осмаци (Сл.
гласник општине Осмаци, број: 5/14), Скупштина општине Осмаци
на сједници одржаној дана 16.12.2016. године д о н о с и,
ЗАКЉУЧАК
О УСВАЈАЊУ НАЦРТА РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ОПШТИНЕ
ОСМАЦИ ЗА 2016. ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци усваја Нацрт ребаланса
буџета општине Осмаци за 2016.годину у износу од 1.808.599,00
КМ.
Члан 2.
Буџет општине Осмаци по Нацрту ребаланса за
2016.годину садржи укупна средства од 1.808.599,00 КМ,
распоређена за:
-текуће расходе осим расхода обрачунског карактера.1.406.682,00 КМ
-издаци за нефинансијску имовину ................................134.000,00 КМ
-издаци за отплату дугова................................................254.917,00 КМ
-буџетску резерву.................................................................13.000,00 КМ
Члан 3.
Буџетски приходи и буџетски расходи, као и обавезе према
потрошачким јединицама на основу ближе намјене, утврђују се у
приједлогу Ребаланса буџета општине Осмаци за 2016. годину који је
саставни дио ове Одлуке.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
Службеном гласнику општине Осмаци.
Ре п у б л и к а С р п с к а
Општина Осмаци
Супштина Општине Осмаци
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-69/16
Датум:19.12.2016.год.
Мехмедалија Имшировић
____________________________________________________________
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
Републике Српске (Сл. гласник Републике Српске, број: 97/16), члана
31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Сл. гласник
Републике Српске, број: 121/12 и 52/14) члана 35. став 2. Статута
општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14),
Скупштина општине Осмаци на сједници одржаној дана 16.12.2016.
године д о н о с и,
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА 2017.
ГОДИНУ
Члан 1.
Скупштина општине Осмаци усваја Буџет општине Осмаци за 2017.
годину у износу од 1.607.000,00 КМ.
Члан 2.
Буџет општине Осмаци за 2017. годину садржи укупна средства од
1.607.000,00 КМ, распоређена за:
-текуће расходе осим расхода обрачунског карактера1.323.510,00 КМ,
-издаци за нефинансијску имовину ..................................73.427.00 КМ,
-издаци за отплату дугова.................................................197.063,00 КМ,
-буџетску резерву................................................................13.000,00 КМ.
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у
Службеном гласнику општине Осмаци.
Ре п у б л и к а С р п с к а
Општина Осмаци
Супштина Општине Осмаци
Број:01-022-68/16
Датум: 19.12.2016. године

ПРЕДСЈЕДНИК
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На основу члана 39.става 4. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник Републике Српске“,број: 121/12,
52/14, 103/15, 15/16 ) чланa 30. aлинејa 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,број:
97/16) и на основу члана 14. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број 5/14),
Скупштина општине Осмаци на сједници одржаној дана
16.12.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ЗА
2017.ГОДИНУ
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком прописује се начин извршења
буџета општине Осмаци за 2017.годину (у даљем тексту:
Буџета).
Све Одлуке које се односе на буџет морају бити у
складу са овом Одлуком.
Ова Одлука се односи на буџетске кориснике и
примаоце грантова који се у цијелости или дјелимично
финансирају из буџета.
Члан 2.
Средства буџета из члана 1.ове Одлуке
распоређују се у укупном износу од 1.607.000,00 КМ од чега
1.323.510,00 КМ
за текуће
расходе осим расхода
обрачунског карактера, 73.427,00 КМ за нефинансијску
имовину, 197.063,00КМ издаци за отплату дугова и 13.000,00
КМ за буџетску резерву..
Укупни
буџетски
издаци
морају
бити
уравнотежени са укупним буџетским средствима.
Члан 3.
Приходи буџета утврђени су према члану 9. и
11.Закона о буџетском систему Републике Српске.
Буџет се састоји од биланса буџетских средстава,
те буџетских издатака.
Буџетски корисници могу сходно одредбама
члана 11.Закона о буџетском систему Републике Српске
користиити властите приходе у 100% износу.
Остварена финансијска средства примици за
нефинансијску имовину реалозовани јавном продајом
неизграђеног грађевинског земљишта у државној својини у
складу са Одлуком о начину и условима јавне продаје
неизграђеног грађевинског земљишта користиће се за
нефинансијску имовину.
Члан 4.
Буџетски издаци су буџетски расходи и остали
одливи из буџета.
Буџетске расходе чине текући издаци: за бруто плате и
накнаде, робе и услуге, помоћи физичким и правним лицима,
трансфери, грантови и издаци за нефинансијску имовину.
Члан 5.
Наредбодавац и одговорна особа за извршење
Буџета у цјелини је Начелник општине, Одјељења за
финансије, локални развој и социјалну заштиту управља и
контролише приливе и одливе новчаних средстава према
усвојеном буџету. Овлашћене особе (начелници одјељења,
носиоци активност-програма ) помоћни су извршиоци и
одговорни су за намјенску употребу средстава буџета.
Коришћење средстава за текуће помоћи и
нефинансијска улагања може се вршити по добијању
сагласности Начелника општине на план утрошка тих
средстава, а прије спровођења процедура прописаних Законом
о набавкама.
Члан 6.
Корисници буџетских средстава дужни су
средства утврђена у Буџету користити руководећи се
начелима рационалности и штедње.

Мехмедалија Имшировић
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Службени гласник општине Осмаци

Члан 7.
Одјељење за финансије, локални развој и социјалну
заштиту сачињава квартални финансијски план потрошње у складу са
процјеном остварења прилива буџетских средстава.
Одјељење за финансије, локални развој и социјалну
заштиту извјештава потрошачке јединице о висини буџетских
средстава која ће им ставити на располагање кварталним
финансијским планом најкасније 10 дана прије почетка квартала.
Уколико се укаже потреба за сезонским коришћењем
средстава, буџетским корисницима из става 2.овога члана дужни су
писаним захтјевом тражити измјену достављеног кварталног
финансијског плана и то најкасније 3 дана прије почетка квартала.
Укупан износ свих кварталних финансијских планова
потрошње сваког буџетског корисника мора бити једнак износу
усвојеног годишњег буџета за сваког буџетског корисника.
Члан 8.
За буџетске кориснике који су у локалном трезору
плаћање се врши на основу образаца прописаних за трезорско
пословање,а које доставља буџетских корисник. Подаци унесени у
образце за трезорско пословање буџетских корисника морају бити
сачињени на основу вјеродостојних књиговодствених исправа.
Исправама се сматрају:
-обрачунске листе плата и накнада,
-предрачуни и уговори,
-рачун за набавку средстава, материјала, роба и услуга,
-одлуке и рјешења надлежних органа из који проистичу финансијске
обавезе и
-остале финансијске исправе.
Члан 9.
За тачност књиговодствених исправа, интерне контролне
поступке којима подлијежу те исправе и за вјеродостојан унос
исправе у главну и помоћну књигу општине одговора буџетски
корисник.
Члан 10.
Изузетно, Начелник општине може на приједлог
Одјељења за финансије, локални развој и социјалну заштиту
средства
распоређена
Буџетом прераспоређивати у оквиру
буџетских корисника и између буџетских корисника и то до 5%
укупно усвојених средстава буџетских корисника којимс се средства
умањују.
Начелник општине је обавезан је да тромјесечно
извјештава Скупштину општине о извршеној прерасподјели
средстава .
Члан 11.
Прерсаподјела средстава у оквиру буџетских корисника
између текући и нефинансијски издатака се врши на основу Закључка
Начлелника општине.
Не може се вршити прерасподјела
средстава са
материјалних трошкова на трошкове личних примања.
Члан 12.
Распоред средстава буџетске резерве врши се у складу са
чланом 43. Закона о буџетском систему Републике Српске.
Начелник општине одлучује о кориштењу средстава
буџетске резерве за подмирење хитних и непредвиђених расхода,
који се појаве током буџетске године, а средства одобрена у складу са
Одлуком о начину кориштења средстава буџетске резерве.
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Исплата плата и осталих личних примања буџетских
корисника врши се преносом средстава са рачуна Јединственог
рачуна трезора општине на текуће рачуне запослених у
одговарајућим банкама.
Буџетски корисници су обавезни да правилно обрачунају
плате и друга нето лична примања за све запослене, обрачунавају
порезе и доприносе за запослене и друга лица.
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Члан 14.
Обавезе по основу осталих издатака Буџета
измириваће се по следећим приоритетима:
1.средства за порезе и доприносе на нето плате и остала лична
примања,
2.средства за нето плате,
3.средства за остала лична примања,
4.поврат јавних прихода по основу акта надлежних органа,
5.средства за обавезе према добављачима, за робу,материјал и
услуге
6.средства за обавезе према добављачима за инвестиције и
инвестициона одржавања
7. средства за остале обавезе
Одјељење за финансије, локални развој
и
социјалну заштиту дужно је утврдити термински мјесечни
план извршења обавеза из става 2. овог члана.
Члан 15.
Буџетски корисници дужни су да се у поступку
набавке роба, материјала и вршења услуга придржавају
одредаба Закона о јавним набавкама као и процедура о
обавезној примјени модула набавки прописаног Правилником
о процедури вођења помоћних књига („Службени гласник
Републике Српске“ број:59/05).
Члан 16.
Контрола намјенског трошења буџетских
средстава,као и поступања корисника буџетских средстава
према одредбама ове Одлуке врши се према одредбама Закона
о буџетском систему Републике Српске,
Одлуке о
формирању интерне контроле.
Члан 17.
Сви буџетски корисници дужни су да у року од
15 дана од дана настанка промјене у својој организацији и
статусу обавјести Одјељење за финансије, локални развој и
социјалну заштиту
Члан 18.
Правилнике, упуства и инструкције о спровпђењу
ове Одлуке прописује Начелник општине.
Члан 19.
У мјери у којој су дефиниције или одрдбе ове
Одлуке у сукобу са другим Одлукама општине, одредбе из
ове Одлуке имаће приритете над одредбама других Одлука у
стварима које се тичу извршавања Буџета по свим ставкама.
Уколико су другим Одлукама прописани новчани
издаци из Буџета који се разликују од планирани износа по
овој Одлуци или Одлуци о буџету за 2017.години обавезно се
примјењују одредбе и планирани износи предвиђени овом
Одлуком о Одлуком о буџету за 2017.године.
Члан 20.
Начелник општине извјештава Скупштину
општине о извршењу буџета полугодишње и годишње, а за
три и девет мјесеци даје информацију о извршењу Буџета.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана
објављивања у („Службеном гласнику општине Осмаци“)
Ре п у б л и к а С р п с к а
Општина Осмаци
Супштина Општине Осмаци
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-66/16
Датум: 19.12.2016. године
Мехмедалија Имшировић
_____________________________________________________

Број 7/16

__

Службени гласник општине Осмаци

На основу члана 15. Закона о грађевинском земљишту
(„Службени гласник Републике Српске“, број:112/06), и на основу
члана 30. Закона о локалној самоуправи Републике Српске (Сл.
гласник Републике Српске, број: 97/16), члана 35. став 2. тачка ј)
Статута општине Осмаци (Сл. гласник општине Осмаци, број: 5/14) и
члана 103. Пословника о раду Скупштина општине (Сл. гласник
општине Осмаци, број: 7/05 и 4/07), Скупштина општине Осмаци на
сједници одржаној дана 16.12.2016. године д о н о с и,
ОДЛУКУ
о намјенској продаји земљишта
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се земљиште које је предмет
продаје, начин продаје, као и друга питања која произилазе из саме
продаје земљишта.
Члан 2.
Продаје се дио парцеле у површини од око 2000 м2 која је
у власништу Скупштине општине Осмаци а налази се у Цапардима, у
реону индустријске зоне означена као кп.бр.3691/1 а површине 8654
м2.
Члан 3.
Продаја ће се извршити јавном лицитацијом а право
учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица под условима
који буду прописани у одлуци о лицитацији.
Члан 4.
Почетна цијена земљишта из члана 1. ове Одлуке утврђује
се у износу од 5,00 КМ/1 м2.
Члан 5.
Обавезује се купац да у року од 12 мјесеци изврши
постављање погона за прераду дрвета.
Члан 6.
За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник општине
Осмаци.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном гласнику општине Осмаци“.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНАОПШТИНЕОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-65/16
Датум:19.12.2016 године
Мехмедалија Имшировић
__________________________________________________________
АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ:
На основу члана 79. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:5/14) и члана 6. Одлуке о намјенској продаји
земљишта, број:01-022-65/16 од 19.12.2016.године, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОДАЈУ
ОПШТИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПУТЕМ ЈАВНЕ ЛИЦИТАЦИЈЕ
I
Именује се Комисија за продају општинског земљишта
путем лицитације и то:
1. Јакшић Радо, предсједник,
2. Урумовић Славољуб, члан и
3. Јањић Јурош, члан.
II
Задатак Комисије је да изврши продају по расписивању
јавне лицитације и да о извршеном послу сачини извјештај.

___ _ _______

23.12.2016.године

III
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број:02-014-303/16
Љубо Петровић, дипл.ек
Датум: 21.12.2016.године
___________________________________________________
На основу члана 82. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:97/16) и члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОПИС ИМОВИНЕ
I
Именује се Комисија за попис имовине општине
Осмаци у саставу:
1. Мусић Сенад, предсједник,
2. Павловић Цвијета, члан,
3. Тришић Љиљана, члан,
4. Крњић Милена, замјеник предсједника,
5. Пелемиш Марина, замјеник члана и
6. Карић Алија, замјеник члана.
II
Задатак Комисије је да изврши попис имовине
општине Осмаци на дан 31.12.2015.године, а која се састоји
од:
Основних средстава,
Инвентара,
Земљишта,
Грађевинских објеката,
Обртних средстава,
Обавеза и
Потраживања.
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:02-014-292/16
Љубо Петровић, дипл.ек
Датум: 09.12.2016.године
___________________________________________________
На основу члана 13. став 1. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник Републике Српске “, број 38/14 и 53/14),
члана 3. Правилника о успостављању и раду Комисије за
набавке („Службени гласник БиХ“ број:103/14), и члана 79.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број: 5/14) , Начелник општине д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
о измјени и допуни Рјешења o именовању Комисије за јавне
набавке
Члан 1.
У члану 1. Рјешења о именовању Комисије за јавне набавке,
број:02-014-60/15 од 26.03.2015.године, мијења се састав
Комисије и гласи:
„ 1. Ерић Ненад, предсједник“ умјесто Капур Владе који се
разрјешава дужности предсједника на лични захтјев због
преласка на нову дужност;
„ 3. Павловић Цвијета, члан“ умјесто Ерић Ненада који се
именује за предсједника.
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Члан 2.
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:02-014-288/16
Љубо Петровић, дипл.ек
Датум: 06.12.2016.године
__________________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци (“Службени гласник
општине Осмаци”, број:5/14), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ НАДЗОРНОГ ОРГАНА
I
Мехмедалија Имшировић из Дрвеница, општина Осмаци,
именује се за Надзорни орган на набавци роба „Набавка
електроматеријала
за
електрификацију
12
повратничких
домаћинстава“.

II
Задатак Надзорног органа је да исконтролише количине и
квалитет испоручене робе, а у складу са прихваћеним понудама од
стране понуђача „Фалкон“ д.о.о. Бијељина.
По завршетку надзорни орган ће сачинити извјештај о
извршеном послу.
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:02-014-275-7/16
Љубо Петровић, дипл.ек
Датум: 06.12.2016.године
____________________________________________________________
Ha основу члана 90. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Републике Српске”, број: 38/14),
члана 72. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске” број: 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 79.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:5/14), Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА
I
Приступа се јавној набавци услуга – Зимско одржавање
локалних путева на подручју општине Осмаци, зимска сезона 2016/17
године.
II
Набавка ће се извршити путем директног споразума са
добављачем ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи
4.500,00 КМ са обрачунатим ПДВ-ом.
IV
Набавка ће се финансирати са конта 412812.
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V
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-361/16
Датум: 15.12.2016.год.
Љубо Петровић, дипл.ек
____________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава за рад Првостепене
стручне комисије за процјену и усмјеравање дјеце и омладине
са сметњама у развоју, и то:
1. Вера др Танацковић, предсједник комисије,
износ од 20,00 КМ,
2. Марина Новаковић, члан, износ од 15,00 КМ,
3. Драгана Митровић, члан, износ од 15,00 КМ,
4. Горан Бјековић, члан, износ од 15,00 КМ и
5. Ружа Гајић, члан, износ од 15,00 КМ.
II
Исплату књижити на потрошачку јединицу
Одјељење за привреду, финансије и друштвене дјелатности,
економски код 412937.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-282/16
Датум: 23.11.2015.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_____________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 250,00
КМ у корист Милошевић Миодрага из Матковца, а на име
набавке огревног дрвета за потребе Амбуланту Цапарде.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на
конто:415216.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-287/16
Датум: 01.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
___________________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 277,74 КМ у
корист Савеза општина и градова Републике Српске, а на име
плаћања чланарине за IV квартал 2016.године.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто

___ _ _______

23.12.2016.године

На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), а на
приједлог Комисије за једнократне помоћи, Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 850,00
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.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-286/16
Датум: 24.11.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_________________________________________________

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

На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и

412992.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-284/16
Датум: 24.11.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_________________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 75,00 КМ у
корист Ауто-мото друштва Осмаци, а на име плаћања чланарине
АМСРС.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто
412992.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-285/16
Датум: 24.11.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
____________________________________________________________

ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 3.200,00
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.
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
Број: 02-014-283/16
Датум: 24.11.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_____________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 652,09
КМ у корист ЈКП „Рад-Спреча“ Осмаци, a на име плаћања
услуга одвоза смећа и утрошка воде за социјално угрожена
лица.
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IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

II
Средства из члана 1. овог 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-289/16
Датум: 07.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
____________________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у корист Фудбалског клуба
„Борац“ Осмаци у износу од 2.000,00 КМ.
II
Средства из члана 1. овог Закључка исплатити са конта
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“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-290/16
Датум: 08.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
____________________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 25,00 КМ у
корист ЦР „Орхидеја“ Зворник, на име испорученог цвијећа.
II
Средства из члана 1. књижити на конто 415215.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-291/16
Датум: 08.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_____________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 130,40
КМ у корист СТР „Маја М“ Осмаци, а на име испорученe
робе по рачуну број:31-16.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-295/16
Датум: 12.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
____________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), 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 „Оптимум Рај“ д.о.о. Зворник, а на име трошкова
сандука за умрлoг Трипковић Блашку из Зелине.
II
Исплату из члана 1. овог 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-294/16
Датум: 12.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
__________________________________________________
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На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), 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 2.200,00 КМ.
II
Исплату извршити путем жиро-рачуна и исту књижити на
конто 415212.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-298/16
Датум: 14.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_____________________________________________________

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

На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), а на
приједлог Комисије за једнократне помоћи, 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

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-297/16
Датум: 14.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_________________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), Начелник општине Осмаци, д
оноси
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава
у корист Борачке
организације општине Осмаци у износу од 1.100,00 КМ.
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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-296/16
Датум: 14.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
____________________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:5/14), а на приједлог Комисије за
једнократне помоћи, 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 Риђошић Гордане из Вилчевића, а на име помоћи у плаћању
трошкова електричне енергије.

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 23,37
КМ у корист Бајагић Велемира из Борогова, а на име
трошкова набавке лијекова.
II
Исплату из члана 1. овог 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
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-299/16
Датум: 15.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
_____________________________________________________
На основу члана 79. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:5/14), а на
приједлог Комисије за једнократне помоћи, 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 Милошевић Стеве из Матковца, а на име
трошкова набавке намирница при посјети у Дому за стара и
изнемогла лица у Лопарама.
II
Исплату из члана 1. овог закључка књижити на
конто 416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење
за привреду, финансије и друштвене дјелатности.

II
Исплату из члана 1. овог закључка књижити на конто
416129.
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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
Број: 02-014-300/16
Датум: 15.12.2016.године
Љубо Петровић, дипл.ек
___________________________________________________________
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