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АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
На основу члана 30 stav 1. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи Републике Српске („Службени гласник Републике
Српске“, број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 53. и члана 31. став 1.
тачка 3. Статута општине Осмаци („Службени гласник општине
Осмаци“, број:7/05) 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 30.04.2013.године, д о н о с и:

-са позиције редног броја 160.Буџета општине Осмаци,конто
51113- Издаци за изградњу и прибављање саобрацајних
објеката,потрошачка јединица 00450130-Одјељење за општу
управу и просторно уређење и комуналне послове, смањити у
износу од 520,00 КМ.
-са позиције редног броју 3.Буџета општине Осмаци, конто
41111-Расходи за бруто плате, потрошачка јединица
00450140-Одјељење за привреду финансије и друштвене
дјелатности,смањити у износу од 7.311,00 КМ.

ОДЛУКУ
о усвајању извјештаја о остварењу буџета за период 01.01.-31.12.2012
годину
Члан 1.
Овом одлуком усваја се извјештај о остварењу буџета за
период 01.01.-31.12.2012 године достављен од стране одељења за
привреду, финансије и друштвене дјелатности, органа управе
општине Осмаци.
Члан 2.
Прилог овој одлуци је извршени буџет општине Осмаци за
период 01.01.-31.12.2012 године приказан на 45 страна: текстуално
образложење на 13 (тринаест) страна и табеларни приказ на 32
(тридесетдвије) стране.
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:01-022-39/13
Датум:13.05.2013године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 41.став 1.Закона о буџетском систему Републике
Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 121/12) чан
30.алинеје 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“,број:101/04,42/05 и 118/05) и на основу Одлуке о
извршењу буџета општине Осмаци и члана 14.Статута општине
Осмаци(“Службени гласник општине Осмаци“, број 7/05),Скупштина
општине на сједници одржаној дана30.04.2013.године донијела је
ОДЛУКУ
О РЕАЛОКАЦИЈИ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ 2013.ГОДИНЕ
Позицију на редном броју 13.Буџета општине Осмаци ,конто 41120Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених, потрошачка јединица 00450140- Одјељење за
привреду,финансије и друштвене дјелатности повећати за 7.831,00
КМ и то:

Позицију на редном броју 20.Буџета општине Осмаци, конто
41129-Расходи за пореза и доприносе на накнаде, потрошачка
јединица 00450140-Одјељење за привреду,финансије и
друштвене дјелатности, повећати за 5.947,00КМ и то:
-са позиције редног број 160.Буџета општине Осмаци, конто
51113-Издаци за изградњу и прибављање саобраћајни
објеката,потрошачка јединица 00450130-Одјељење за општу
управу.просторно уређење и комуналне послове, смањити у
износу од 5.947,00 КМ.
Позицију на редном број 118.Буџета општине Осмаци,конто
41511- Грантови. потрошачка једниница 00450190 Остала
буџетска потрошња, повећати за 3.000,00 КМ и то:
-са позиције редног број 160.Буџета општине Осмаци,конто
51113-Издаци за изградњу и прибављање саобраћајни
објеката 00450130-Одјељење за општу управу,просторно
уређење и комуналне послове, сманити у износу од 3.000,00
КМ.
Република Српска
Општина Осмаци
Скупштина општине Осмаци
Број:01-022-36/13
Датум:13.05.2013.године

Предсједник
Мехмедалија Имшировић

На основу члана 30. тачка 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник општине Осмаци“,
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 53. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број 7/05),
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
30.04.2013.године, д о н о с и

О Д Л У К У
О ЛИЦИТАЦИЈИ ОПРЕМЕ И ИНВЕНТАРА

Број 4
___
Службени гласник општине Осмаци
Понедјељак13.05,2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
Члан 1.
Одобрава се лицитација хаварисане опреме и инвентара у
власништву општине Осмаци и то:
Путничко моторно возило марке “Ренаулт”
(хаварисан).....................1 ком
Клима
уређај..................................................................................
.........1 ком
Канцеларијске
столице
(неисправне).....................................................6 ком
Усисивачи
(неисправни)......................................................................
...4 ком
Копир
апарат
„Canon“
(неисправан)......................................................1 ком
Члан 2.
За спровођење поступка лицитације задужује се начелник
опшине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-32/13
Датум:10.05.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 5. и члана 30. тачка 2. и 14. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник општине Осмаци“,
број:101/04, 42/05 и 118/05) и члана 53. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број 7/05), Скупштина
општине Осмаци, на сједници одржаној дана 30.04.2013.године, д о н
оси
О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЗА ИЗРАДУ ГРБА И
ЗАСТАВЕ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

Члан 1.
У члану 19. Тарифни број 6. иза тачке 10. додаје се
тачка
11.
и
гласи
„за
лиценцу
за
превозника..............................................................................50,00
КМ“.
Члан 2.
У члану 13. брише се тачка 26.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-33/13
Датум: 10.05.2013. године
Мехмедалија Имшировић
Нa основу члана 31.и 53.Статута општине Осмаци(,,Службени
гласник општине Осмаци'',број:7/05), члана104 Пословника о
раду Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник
општине Осмаци'' број:7/05) и на основу Стратегије развоја
општине Осмаци за период 2011-2020 године („Службени
гласник општине Осмаци“ број: 3/11) Скупштина општине
Осмаци на сједници одржаној дана 30.04.2013.године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
АКЦИОНОГ И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПРОЈЕКАТА
КОЈИ СЕ ИМПЛЕМЕНТИРАЈУ У 2013 ГОДИНИ
Члан 1.
Уврштава се пројекат „Асвалтирање пута СајтовићиСимница“ укупне дужине 2650 метара и пројектоване
вриједности 350000,00 КМ у акциони и финансијски план
пројеката који се имплементирају у 2013 години.

Члан 1.
Усваја се идејно рјешење за израду грба и заставе општине
Осмаци.
Члан 2.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке су акциони и финансијски планови
пројеката који се имплементирају у 2013 години а који се
састоје од 12 штампаних страна.

Употреба грба и заставе ближе ће се уредити Статутом
општине.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-34/13
Датум: 10.05.2013. године
Мехмедалија Имшировић
На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:101/04, 42/05 и 118/05),
члана 4. Закона о административним таксама („Службени гласник
Републике Српске“, број:100/11) и члана 53. Статута општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број 7/05),
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
30.04.2013.године, д о н о с и

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Општине Осмаци.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-38/13
Датум:13.05.2013. године
Мехмедалија Имшировић
Нa основу члана 31.и 53.Статута општине Осмаци(,,Службени
гласник општине Осмаци'',број:7/05), члана104 Пословника о
раду Скупштине општине Осмаци (,,Службени гласник
општине Осмаци'' број:7/05) и на основу Стратегије развоја
општине Осмаци за период 2011-2020 године („Службени
гласник општине Осмаци“ број: 3/11) Скупштина општине
Осмаци на сједници одржаној дана 30.04.2013.године доноси:
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ОКВИРНОГ ПЛАНА ПРОЈЕКАТА ЗА ПЕРИОД 2013-2015
ГОДИНЕ

Број 4
___
Службени гласник општине Осмаци
Понедјељак13.05,2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________

Члан 1.
Уврштава се пројекат „Асвалтирање пута Сајтовићи-Симница“
укупне дужине 2650 метара и пројектоване вриједности 350000,00
КМ у оквирни план пројеката за период 2013-2015 године.

преноса власништва над трафоом Студенац који је у
власништву СО-е Осмаци.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

Члан 2.
Саставни дио ове одлуке је оквирни план пројеката за период
2013-2015 године који се састоји од 10 штампаних страна.

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-31/13
Датум:10.05.2013. године
Мехмедалија Имшировић

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Општине Осмаци.
РепубликаСрпска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
ПРЕДСЈЕДНИК
Број:01-022-37/13
Датум:13.05.2013. године
Мехмедалија Имшировић

АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ

Ha основу члана 29. Став 2. Закона о рударству
(„Службени гласник Републике Српске“, број:59/12), члана 53.
Статута општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05) и члана 104. Пословника о раду Скупштине општине
Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05),
Скупштина општине Осмаци, на сједници одржаној дана
30.04.2013.године, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ЕКСПЛОАТАЦИЈИ КАМЕНА
Члан 1.
Овом Одлуком одобрава се експлоатација камена у
количини од 100 м3 из налазишта „Црквине“ у Ракином Брду,
општина Осмаци.
Члан 2.
Камен из члана 1. Ове Одлуке ће се употријебити за
насипање пута у Oсмачком пољу.

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

Члан 3.
Задужује се Начелник општине да:
изврши одабир извођача радова и
одреди лице које ће вршити
екплоатацијом.

Предметна јавна набавка ће се извршити путем
директног споразума са предузећем „Кипарис“ д.о.о. Зворник.
надзор

над

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

III
Максимални износ предвиђен за ову набавку
износи 5.637,06 КМ. У цијени је урачунат ПДВ.
IV

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:01-022-35/13
Датум:09.05.2013.године

ПРЕДСЈЕДНИК

Финансирање радова ће се вршити из намјенских
средстава за изградњу вишенамјенског објекта.

Мехмедалија Имшировић

V

Ha основу члана 30. став 1. тачка 2. и тачка 11. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
број:101/04, 42/05 и 118/05), члана 53. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05) и члана 110. Став
1. тачка 2. Пословника о раду Скупштине општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Скупштина
општине Осмаци, на сједници одржаној дана 30.04.2013 године, д о
носи

За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.

ЗАКЉУЧАК

Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-89/13
Датум: 29.04.2013.год.
Љубо Петровић, дипл.ецц.

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ

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

Члан 1.

Даје се сагласност начелнику општине Осмаци да може склопити
споразум са РЈ „Електродистрибуција ЗВОРНИК“ из Зворника око

На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
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Број 4
___
Службени гласник општине Осмаци
Понедјељак13.05,2013.год
____________________________________________sekretarsoosmaci@gmail.com__________________________________________________
о исплати
I

Датум:10.04.2013.године

Одобрава се исплата једнократне новчане помоћи
Максимовић Чеди из Цапарди, општина Осмаци, у износу од 300,00
КМ на име помоћи за набавку основних животних намирница.
II

На основу члана 9. став 2. Законао заштити
становништва од заразних болести („Службени гласник
Републике Српске“, број:10/95), Правилника о начину
дезинсекције, дезинфекције и дератизације („Службени
гласник Републике Српске“, број.3/96) и члана 54. Статута
општине Осмаци („Службени гласник општине Осмаци“,
број:7/05), Начелник општине Осмаци, д о н о с и

Исплату из члана 1. књижити на конто 416129.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.

НАРЕДБУ
О ОБАВЕЗНОЈ СИСТЕМАТСКОЈ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ И
ДЕРАТИЗАЦИЈИ
НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
I
НАРЕЂУЈЕ СЕ вршење редовне систематске
дезинфекције и дератизације на територији општине Осмаци у
трајању од 10.04.-12.04.2013.године.
II

Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-80/13
Датум: 15.04.2013.године
Љубо Петровић дипл.ецц.
Ha основу члана 4. Закона о јавним набавкама Босне и
Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број: 49/04,
19/05, 52/05, 92/05, 08/06, 70/06 и 11/09), члана 72. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске” број: 101/04,
42/05 и 118/05), члана 2. и 5. Правилника о поступку директног
споразума („Службени гласник БиХ”, број:53/06) и члана 39.
Правилника о јавној набавци радова, услуга и роба („Службени
гласник општине Осмаци”, број:3/07 и 3/09), Начелник општине
Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ПРИСТУПАЊУ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РОБА
I
Приступа се јавној набавци роба-Електроматеријал за
преспајање уличне расвјете на подручју општине Осмаци.
II
Предметна јавна набавка ће се извршити путем директног
споразума са предузећем „Монти“ д.о.о. Зворник.
III
Максимални износ предвиђен за ову набавку износи 718,06
КМ.
IV
Финансирање радова ће се вршити из средстава општине
Осмаци са потрошачке јединице – Одјељење за општу управу,
просторно уређење и комуналне послове, економски код 412211.
V
За реализацију предметне јавне набавке задужује се
Комисија за јавне набавке.
VI
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број: 02-014-74/13
Датум: 08.04.2013.год.
Р е п у б л ик а С р п ск а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
Број:02-014-76/13
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НАЧЕЛНИК
Љубо Петровић, дипл.ецц.

Дезинфекција и дератизација обухватају:
зграде државне управе и објекте у којима
газдује општина,
школске и вјерске објекте,
објекте државних и приватних предузећа,
објекте приватних услужних, трговинских и
угоститељских радњи,
стамбене
објекте
и
индивидуална
домаћинства,
јавне зелене површине,
обале ријека и
депоније смећа.
III
Трошкове услуга дезинфекције и дератизације
плаћају:
приватна предузећа по претходно склопљеном
уговору са даваоцем услуга,
2. приватне, услужне, трговинске и угоститељске
радње сходно квадратури простора и
утрошеној маси средстава за дезинфекцију и
дератизацију,
3. домаћинства носиоци станарског права, осим:
- домаћинстава погинулих бораца,
- домаћинстава заробљених и несталих бораца и
РВИ,
- социјално угорених домаћинстава.

1.

IV
Птотив предузећа и одговорних лица у
предузећима, власника приватних самосталних радњи и
власника и носилаца станарског права који не поступе у
складу са овом Наредбом поднијеће се пријава Суду за
прекршаје, а у складу са Законом о заштити становништва од
заразних болести („Службени гласник Републике Српске“,
број:10/95).
V
Примједбе и приговоре на квалитет извршене
дезинфекције и дератизације у току акције доставити
Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелатности
општине Осмаци – надлежној инспекцији.
VI
Извођач дезинфекције и дератизације је дужан
благовремено обавијестити становништво и упозорити на
извођење ове значајне акције путем плакатирања на
прометним мјестима у сеоским центрима.
Извођач је дужан да са приватним предузећима
прије уласка у посао склопи уговор.

Број 4
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о исплати
VII
Ова наредба ступа на снагу даном доношења, а објавиће се
у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
НАЧЕЛНИК
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 250,00 КМ у
корист Агенције за државну управу Републике Српске, а на име
полагања стручног испита Ерић Ненада, в.д. начелника Одјељења за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
II
Исплату књижити на конто 412921.
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: 02-014-87/13
Датум: 23.04.2013.године
Љубо Петровић дипл,ецц.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05)
и Споразума о
субвенционисању трошкова осјемењавања приплодних грла на
подручју општине Осмаци, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 560,00 КМ у
корист ЈП „Ветеринарска амбуланта“ а.д. Осмаци, а на име исплате
подстицаја.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто
415224.
III
За реализацију овог закључка задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.
IV
Овај закључак ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у „Службеном гласнику општине Осмаци“.
Р е п у б л и к а С р п с к а
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-82/13
Датум: 17.04.2013.године
Љубо Петровић дипл,ецц.

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

I
Одобрава се исплата средстава у износу од 140,40
КМ у корист д.о.о. „Талир“ Лакташи, а на име набавке зидне
карте Републике Српске.
II
Исплату књижити на конто 412312.
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: 02-014-85/13
Датум: 19.04.2013.године
Љубо Петровић дипл,ецц.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 200,00
КМ у корист Лазић Вере из Зворника, а на име састава жалбе
у радном спору.
II
Исплату књижити на конто 412953.
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: 02-014-84/13
Датум: 19.04.2013.године
Љубо Петровић дипл,ецц.
На основу члана 54. Статута општине Осмаци
(„Службени гласник општине Осмаци“, број:7/05), Начелник
општине Осмаци, д о н о с и
ЗАКЉУЧАК
о исплати
I
Одобрава се исплата средстава у износу од 40,95
КМ у корист д.о.о. „6 Новембар“ Зворник, а на име набавке
заставе Републике Српске.

II
Исплату књижити на конто 412312.
III

ЗАКЉУЧАК
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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: 02-014-83/13
Датум: 19.04.2013.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 54,83 КМ у
корист „САС“ д.о.о. Прибој, а на име извршеног техничког прегледа
за путничко моторно возило мерцедес рег.ознаке А12-К-860.
II
Средства из члана 1. овог Закључка књижити на конто

С А Д Р Ж А Ј:
АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Одлука о усвајању извјештаја о остварењу буџета за
2012г...............................................................................................1
Одлука о релокацији средстава...................................................1
Одлука о лицитацији....................................................................1
Одлука о усвајању идејног рјешења за израду грба и
заставе............................................................................................2
Одлука о измјени и допуни одлуке о општинским
административним таксама..........................................................2
Одлука о измјени и допуни одлуке о усвајању акционог и
финансијског плана пројеката који се имплементирају у 2013
г.......................................................................................................2
Одлука о измјени идопуни одлуке о усвајању оквирног плана
пројеката за период 2013-2015г...................................................2
Одлука о експлоатацији камена..................................................3
ЗАКЉУЧАК
Закључак о давању сагласности начелнику општине................3

415222.
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: 02-014-79/13
Датум: 15.04.2013.године
Љубо Петровић дипл,ецц.
Ha основу члана 54. Статута општине Осмаци („Службени
гласник општине Осмаци“, број:7/05) и тачке 6.4. Позива за
достављање понуда за израду идејног рјешења грба и заставе
општине Осмаци, Начелник општине Осмаци, д о н о с и
ОДЛУКУ
O ДОДЈЕЛИ НАГРАДА
I
Додјељују се награде најуспјешнијим понуђачима који су
доставили понуде за израду идејног рјешења грба и заставе општине
Осмаци, како слиједи:
Прва награда у износу од 1.000,00 КМ Михајловић
Горану из Добоја,
Друга награда у износу од 750,00 КМ Зрнић
Желимиру из Бања Луке и
Трећа награда у износу од 500,00 КМ Бабић Мирку из
Бијељине.
II
За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
привреду, финансије и друштвене дјелатности.

III
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику општине Осмаци”.
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Република Српска
ОПШТИНА ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ОСМАЦИ
НАЧЕЛНИК
Број: 02-014-73/13
Датум: 08.04.2013.год.
Љубо Петровић дипл,ецц.
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