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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ 
Службени гласник општине 
Вукосавље 
Мусе Ћазима Ћатића 163, 
74470 Вукосавље 
е-маил:  оpstina@vukosavlje.gov.bа 
тел/фаx: +387 (0)53/ 707-702 
Одговорни уредник: 
Бојан Ракић, секретар СО-е. 

 
Уторак, 28.јун 2022.г. 

 
ВУКОСАВЉЕ 

 
Број: 6/22 

Издаје:Скупштина општине  
Вукосавље 
Излази по потреби 
Жиро-рачун  број: 
5553000040663626 
 Нова Банка, А.Д. Бања Лука 
 Испостава Модрича 

 
А К Т И   С К У П Ш Т И Н Е   О П Ш Т И Н Е  

   

Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Скупштина општине  
Вукосавље 

 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Broj:01/1-013-23-2/22 
Datum: 23.6.2022.godine 
 
 Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštineVukosavlje) 
Broj 6/17), članova 78. i 79. Poslovnika o radu Skupštine opštine Vukosavlje („Službeni glasnik 

opštine Vukosavlje“ broj 7/17), a nakon razmatranja Izvoda iz zapisnika sa 13.sjednice Skupštine 

opštine Vukosavlje održane 28.4.2022.godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 
14.sjednici održanoj dana 23.6.2022.godine donijela je 

 

ZAKLJUČAK 
O USVAJANJU IZVODA IZ ZAPISNIKA SA XIII SJEDNICE 

SKUPŠTINE OPŠTINE VUKOSAVLJE 

mailto:%d0%bepstina@vukosavlje.gov.b%d0%b0
mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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I 

Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 13.sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane dana 
28.4.2022.godine. 

II 

Izvod iz Zapisnika iz tačke I čini sastavni dio ovog Zaključka. 

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom glasniku 

opštine Vukosavlje“. 

 

         PREDSJEDNIK 

                    Nihad Bahić, s.r. 
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I Z V O D 
I Z   Z A P I S N I KA 

sa XIII sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane dana 28.4.2022. godine u sali 

administrativnog centra opštine Vukosavlje, sa početkom rada u 11,00 sati  

PRISUTNI: Nihad Bahić, predsjednik SO-e, Ilija Barukčić, potpredsjednik SO-e, Bojan Rakić, 

sekretar SO-e, odbornici: Miroslav Mlinarević, Ilija Čupić, Aleksandar Blagojević, Snježana 

Katanić, Danijel Ružičić, Jovan Kovačević, Vesna Pašalić, Snežana Vujinović, Fadil Sejdić, 

Hajrudin Imširović, Mustafa Osmanović i Mirza Hadžidedić. 

ODSUTNI: Elvir Hadžiomerović 

 

Pored odbornika sjednici su prisustvovali: Borislav Rakić, načelnik opštine Vukosavlje, Dejan 

Jović, zamjenik načelnika opštine Vukosavlje, Slavko Gojković, načelnik Odjeljenja za opštu 

upravu, Aleksandar Drpa, samostalni stručni saradnik za urbanizam, građenje i stambeno-
komunalne poslove, Zdravko Đurić, načelnik Odjeljenja za finansije, Bojan Popović, šef Odsjeka 

za civilnu i boračko-invalidsku zaštitu, Atif Hadžidedić, direktor KP „Eko-čistoća“ Vukosavlje, 

Srđan Tripić, direktor JU „Centar za kulturu“ Vukosavlje i Amra Šečić, administrator. 

 

Nakon što je konstatovano da sjednici prisustvuje dovoljan broj odbornika za punovažno 

odlučivanje, predsjednik Skupštine opštine Nihad Bahić otvorio je rad sjednice i pročitao 

slijedeći:  

 

D N E V N I     R E D 

1. Zaključak o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XII sjednice Skupštine opštine Vukosavlje; 
 

2. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu JU „Centar za kulturu 

Vukosavlje“ za 2021.godinu; 
 

3. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni 

rad Vukosavlje za 2021.godinu; 
 

4. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za 

socijalni rad Vukosavlje za 2022.godinu; 
 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini 
opštine Vukosavlje putem javnog nadmetanja-licitacije; 
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6. Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana parcelacije za izgradnju 

lokalnog puta kojim se povezuju dijelovi naselja Vukosavlje; 
 
 

7. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru jednog člana Školskog odbora predstavnika 

lokalne zajednice u SŠC „Nikola Tesla“ Vukosavlje ; 
 

8. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja budžeta Opštine Vukosavlje za 

period 01.01. do 31.12.2021.godine;  
 

9. Informacija o stanju komunalnih infrastrukturnih objekata na području opštine 

Vukosavlje; 
 

10. Razmatranje i donošenje Odluke o prenosu vlasništva sa opštine Vukosavlje na JP „Eko-
čistoća“ doo Vukosavlje; 

 

11. Odbornička pitanja; 
 

Po pitanju dnevnog reda, za riječ se javio načelnik opštine Vukosavlje, kako bi  

obrazložio predloženi dodatak dnevnom redu u vidu tačke broj 10, te je pojasnio prijedlog. 

Nakon izlaganja načelnika rasprava je završena. 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

(ZA: 14 odbornika) 

Ad-1 

Bez rasprave i jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XII sjednice 

Skupštine opštine Vukosavlje. 

(ZA: 14 odbornika) 

 

Ad-2 

Na dnevni red je data tačka Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu JU 

„Centar za kulturu Vukosavlje“ za 2021.godinu;; 

Za riječ se javio Srđan Tripić, direktor Centra, te je ukratko obrazložio sve aktivnosti koje je 

Centar za kulturu organizovao u prethodnoj godini. Takođe, zamolio je odbornike da podrže 

Izvještaj o radu. 
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Nakon izlaganja gospodina Tripića, izlaganje je završeno. 

Jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU „Centar za kulturu 

Vukosavlje“ za 2021.godinu; 

(ZA: 14 odbornika) 

Ad-3 

 
Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu 

JU Centar za socijalni rad Vukosavlje za 2021.godinu. 

Za riječ se javila Tanja Prnjić, direktor JU „Centar za socijalni rad“ Vukosavlje. Pozdravila je 

sve prisutne, te je u kratkim crtama elaborirala Izvještaj o radu koji se našao pred odbornicima 
Skupštine opštine, kao i sve aktivnosti koje je ustanova na čijem je čelu preduzela u toku 

prethodne godine. 

Takođe izložila je i Plan i program rada ove ustanove za tekuću godinu, te je zamolila odbornike 

za podršku Izvještaju o radu kao i Planu i programu rada za 2022.godinu. 

Nakon izlaganja direktorice, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad 

Vukosavlje za 2021.godinu. 

 (ZA: 14 odbornika) 

Ad-4 

Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Plana i 

programa rada JU Centar za socijalni rad Vukosavlje za 2022.godinu; 

Jednoglasno je donesen Zaključak o usvajanju Plana i programa rada JU Centar za socijalni rad 

Vukosavlje za 2022.godinu; 

 (ZA: 14 odbornika) 

Ad – 5 
 
Na dnevni red je data tačka Razmatranje i donošenje Odluke o načinu i uslovima prodaje 

nepokretnosti u svojini opštine Vukosavlje putem javnog nadmetanja-licitacije 

Za riječ se javio Bojan Popović, šef Odsjeka za civilnu i borčko-invalidsku zaštitu. Pozdravio je 

sve prisutne, te je obrazložio predloženu Odluku, i razloge zbog kojih se pomenuta parcela 

prodaje. 
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Nakon izlaganja gospodina Popović, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluka o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini opštine 

Vukosavlje putem javnog nadmetanja-licitacije. 

(ZA: 14 odbornika) 
 
Ad – 6 
 
Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Plana 

parcelacije za izgradnju lokalnog puta kojim se povezuju dijelovi naselja Vukosavlje; 

Za riječ se javio Aleksandar Drpa, samostalni stručni suradnik za urbanizam, građenje i 

stambeno-komunalne poslove,  obzirom da načelnica Odjeljenja za privredu i društvene 

djelatnosti Amira Vugdalić nije bila prisutna na sjednici. 

Gospodin Drpa je pojasnio sve što je vezano za Plan parcelacije i proceduru koja prethodi 

izgradnji lokalnog puta u Vukosavlju, te je zamolio odbornike da podrže predloženu Odluku. 

Nakon njegovog izlaganja, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije za izgradnju lokalnog 
puta kojim se povezuju dijelovi naselja Vukosavlje. 
 
(ZA: 14 odbornika) 
 
Ad – 7 
 
Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Odluke o izboru jednog člana 

Školskog odbora predstavnika lokalne zajednice u SŠC „Nikola Tesla“ Vukosavlje. 

Predsjednik skupštine opštine naveo je da je na Komisiji za propise predložena Alena Bećirović 

za člana Školskog odbora. 

Nakon izlaganja Predsjednika skupštine, rasprava je završena. 
Jednoglasno je donesena Odluka o izboru jednog člana Školskog odbora predstavnika lokalne 

zajednice u SŠC „Nikola Tesla“ Vukosavlje. 
 
(ZA: 14 odbornika) 
 
Ad – 8 
 
Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja budžeta 

Opštine Vukosavlje za period 01.01. do 31.12.2021.godine. 

Za riječ se javio Zdravko Đurić, načelnik Odjeljenja za finansije, te je obrazložio predloženu 

Odluku i zatražio podršku od strane odbornika. 
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Nakon njenog izlaganja, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluke o usvajanju izvršenja budžeta Opštine Vukosavlje za period 

01.01. do 31.12.2021.godine. 

 (ZA: 14 odbornika) 

 
Ad – 9 
 
Na dnevnom redu se našla tačka Informacija o stanju komunalnih infrastrukturnih objekata na 

području opštine Vukosavlje; 

Ad – 10 

Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Odluke o prenosu vlasništva sa opštine 

Vukosavlje na JP „Eko-čistoća“ doo Vukosavlje; 

Predsjednik je naveo da je načelnik opštine obrazložio predloženu tačku prilikom izmjene 

dnevnog reda. 

Jednoglasno i bez dalje rasprave donesena je Odluka o prenosu vlasništva sa opštine Vukosavlje 

na JP „Eko-čistoća“ doo Vukosavlje. 

(ZA: 14 odbornika) 

Ad – 11 

Nije bilo odborničkih pitanja. 

Za riječ se javio načelnik opštine te je čestitao nadolazeće bajramske praznike svima koji slave. 

 
Obzirom da su iscrpljene sve tačke dnevnog reda, Predsjednik skupštine je zaključio sjednicu, te 

se zahvalio odbornicima i ostalima na učešću. 
 

Završeno u 11,50 sati 

NAPOMENA: Sjednica Skupštine opštine snimana je u audio tehnici. 

 

ZAPISNIČAR         PREDSJEDNIK 

Bojan Rakić, dipl.iur.       Nihad Bahić 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Скупштина општине  
Вукосавље 

 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Broj:01/1-013-23-3/22 
Datum: 23.6.2022.godine 
 

 Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštineVukosavlje) 
Broj 6/17), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ doo 

Vukosavlje za 2021.godinu, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 14.sjednici održanoj dana 

23.6.2022.godine, donijela je: 

 
ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU JAVNOG PREDUZEĆA „EKO-ČISTOĆA“ 

DOO VUKOSAVLJE ZA 2021.GODINU 
 

I 

Usvaja se Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ doo Vukosavlje za 

2021.godinu,    

II 

Izvještaj o radu iz tačke I čini sastavni dio ovog Zaključka. 

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom glasniku 
opštine Vukosavlje“. 

 

         PREDSJEDNIK 

                    Nihad Bahić, s.r. 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Скупштина општине  
Вукосавље 

 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Broj:01/1-013-23-4/22 
Datum: 23.6.2022.godine 
 

 Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštineVukosavlje) 
Broj 6/17), a nakon razmatranja Programa rada Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ doo Vukosavlje 

za 2022.godinu, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 14.sjednici održanoj dana 

23.6.2022.godine, donijela je: 

 

ZAKLJUČAK 
O USVAJANJU PROGRAMA RADA JAVNOG PREDUZEĆA „EKO-ČISTOĆA“ DOO 

VUKOSAVLJE ZA 2022.GODINU 
 

I 

Usvaja se Program rada Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ doo Vukosavlje za 2022.godinu, 
   

II 

Program rada iz tačke I čini sastavni dio ovog Zaključka. 

       

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a biće objavljen u „Službenom glasniku 

opštine Vukosavlje“. 

 

         PREDSJEDNIK 

                    Nihad Bahić, s.r. 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Скупштина општине  
Вукосавље 

 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 
 

На основу члана 39. став (2) тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), те члана 36. став (2) тачка 13) Статута општине 

Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“, број: 6/17) и члана 3. Одлуке о 
продаји непокретности у својини јединице локалне самоуправе путем јавног надметања – 
лицитације Скупштина општине Вукосавље, на својој 14. редовној сједници одржаној 
дана 23.6.2022. године,  донијела је 

 
 

О Д Л У К У 
  

о именовању чланова Комисије за продају непокретности у својини општине 
Вукосавље 

 
I 

 
      У Комисију за продају  непокретности која је у власништву општине Вукосавље,  
путем јавне лицитације, именује се Комисија у саставу: 
 
     Бојан Поповић                       предсједник;      замјеник      Љубенка Лазендић 
     Амира Вугдалић                    члан Комисије;   замјеник      Божо Мишић 
     Славко Гојковић                   члан Комисије,   замјеник      Александар Дрпа 

 
II 

 
      Задатак Комисије из претходне тачке  је да у складу са Правилником  о поступку 
јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица 
локалне самоуправе, спроведе процедуру продаје непокретности за које Скупштина 

општине Вукосавље донијела Одлуку о продаји у 2022. години. 
 

III 
 
      Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Вукосавље“. 

 
 
Број:01/1-013-23-5/22                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: 23.6.2022.год.                                                                          Нихад Бахић, с.р. 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Скупштина општине  
Вукосавље 

 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

     На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број: 97/16), члана 348. став (1) Закона о стварним правима („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 124/08, 58/09, 95/11 и 60/15), члана 4. и 5. Правилника о поступку 

јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12 и 63/19), члана 

36. став (2) тачка 13) Статута општине Вукосавље („Службени гласник општине 

Вукосавље“ број: 6/17), Скупштина општине Вукосавље на 14.сједници одржаној дана 

23.6.2022. године, донијела је  

                                                                                                                             

О Д Л У К У  
о начину и условима продаје непокретности у својини општине Вукосавље путем 

јавног надметања - лицитације 
 

Члан 1. 
 

(1) Скупштина општине Вукосавље доноси Одлуку о начину и условима продаје 
непокретности у својини општине Вукосавље и то: 
а) к.ч. број 1060/172, у нарави градилиште, површине 445 м2, по почетној продајној цијени 

од 4.712,55 КМ, утврђеној на основу Одлуке о висини вриједности непокретности по 

зонама на подручју општине Вукосавље за потребе утврђивања пореза на непокретности у 

2022. години; 
б) к.ч. број 1060/173, градилиште, површине 384 м2, по почетној продајној цијени од 

4.066,56 КМ; 
в) к.ч. број 1060/174, градилиште, површине 211 м2, по почетној продајној цијени од 

2.234,49 КМ; 
г) к.ч. број 1060/175, градилиште, површине 253 м2, по почетној продајној цијени од 

2.679,27  КМ; 
д) к.ч. број 1060/176, градилиште, површине 197 м2, по почетној продајној цијени од 

2.086,23 КМ; 
ђ) к.ч. број 1060/177, градилиште, површине 237 м2, по почетној продајној цијени од 

2.509,83 КМ; 
е) к.ч. број 1060/180, градилиште, површине 620 м2, по почетној продајној цијени од 

6.565,80 КМ, све уписане у ПЛ број 727, к.о. Вукосавље, посјед општине Вукосавље у 

дијелу 1/1 посједа. 
 
      (2) Средства добијена продајом предметне непокретности биће уплаћена на рачун 
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општине Вукосавље број: 555-3000040663723 отворен код Нове банке а.д. Бања Лука, 
Филијала Модрича. 

 
Члан 2. 

 
(1) Продаја непокретности из члана 1. ове Одлуке извршиће се усменим јавним 

надметањем – лицитацијом (у даљем тексту: лицитација). 
 

(2) Оглас о лицитацији биће објављен у дневним новинама, на интернет страници 
Општине и на огласним таблама општине и то најкасније 15 дана прије дана одређеног за 

дан лицитације.  
 
 

 Члан 3. 
 

(1) Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење јавног надметања (у  
даљем тексту: комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса 

за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 20/12 и 63/19). 
 

(2) Комисију из става (1) овог члана именује Скупштина општине Вукосавље у  
складу са одредбама наведеног Правилника.  
 

Члан 4. 
 

(1) Лицитација се може одржати само ако у њој учествују најмање два учесника. 
 

(2) Учесник лицитације је дужан положити кауцију, која износи 10% од почетне 
цијене непокретности, с тим да тај износ не може бити нижи од 1.000,00 КМ а учеснику 

коме не буде продата непокретност на лицитацији, враћа се кауција а учеснику који купи 

непокретност, кауција ће бити урачуната у укупну цијену.  
 

(3) Aко се на лицитацију јави само један учесник, Комисија може приступити  
поступку продаје непокретности непосредном погодбом под условом да цијена не може 

бити нижа од почетне цијене објављене у огласу о лицитацији. 
 

(4) Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује 
се одговарајући уговор у писаној форми, након прибављеног позитивног мишљења 

Правобранилаштва Републике Српске. 
 

(5) Ако учесник из претходног става одустане од закључења уговора, губи право 
на повраћај положене кауције. 
 

(6) Све трошкове у вези овог уговора сноси купац. 
 

(7) Скупштина општине овлашћује Начелника општине да у име општине 



28.јун 2022.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     ___ Број 6__________ 
 
 

31 
  

Вукосавље закључи и потпише уговор. 
 

Члан 5. 
 

 Купац је обавезан да купопродајну цијену исплати на рачун продавца до дана 

потписивања и овјере уговора код надлежног нотара на начин и под условима који ће бити 

прецизније дефинисани уговором, а најкасније у року од 7 дана од дана достављања 

позитивног мишљења Правобранилаштва Републике Српске. 
 

Члан 6. 
 

 Скупштина општине Вукосавље је сагласна да се без њеног даљег знања и 

пристанка укњижи право својине на непокретности из члана 1. ове Одлуке у корист купца, 

након потписивања и овјере уговора код надлежног нотара и исплате купопродајне цијене.  
 
 

Члан 7. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вукосавље“.  
 
 
Број: 01/1-013-23-6/22 ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.6.2022. године                                                                       Нихад Бахић, с.р.  
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Скупштина општине  
Вукосавље 

 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 
 
На основу члана 39. став (2) тачка 21) Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19) и члана 36. став (2) тачка 23) Статута 

општине Вукосавље (''Службени гласник општине Вукосавље'', број: 6/17) Скупштина 

општине Вукосавље, на 14.редовној сједници одржаној дана 23.6.2022.год., донијела је: 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 
о разрјешењу начелника 
Одјељења за финансије 

 
1. Здравко Ђурић, дипл. ецц из Модриче, разрјешава се дужности коју је обављао као 

начелник Одјељења за финансије због испуњења законског услова за одлазак у старосну 

пензију. 
2. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења, а биће објављено у „Службеном гласнику 

општине Вукосавље“.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Здравко Ђурић, дипл. ецц из Модриче именован је за начелника Одјељења за 

финансије на четвртој редовној сједници Скупштине општине, одржаној дана 29.04.2021. 

године и то на период мандата сазива Скупштине општине Вукосавље 2020-2024. 
Будући да је запослени који је именован као начелник Одјељења испунио законски 

услов за одлазак у старосну пензију, потребно је у складу са Законом о службеницима и 

намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе утврдити Рјешењем Скупштине 

општине Вукосавље разрјешење са мјеста на које је именован.  
С тим у вези, Начелник општине Вукосавље је, као овлаштени предлагач, доставио 

овом органу приједлог за разрјешење Здравке Ђурића са мјеста начелника Одјељења за 

финансије. 
На основу напријед наведеног, Скупштина општине Вукосавље је на редовној 

сједници одржаној дана 23.6.2022.године одлучила на начин како је то наведено у 

диспозитиву.  
 
Упутство о правном лијеку: Против овог Рјешења може се изјавити жалба Одбору за 

жалбе општине Вукосавље у року од 15 дана од дана достављања Рјешења. 
 
         ПРЕДСЈЕДНИК 
                     Нихад Бахић, с.р.  
Број: 01/1-013-23-7/22 
Датум: 23.6.2022.године 
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Босна и Херцеговина 

Република Српска 
Скупштина општине  

Вукосавље 
 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

 На основу члана 4. и 24. Закона о административним таксама („Службени гласник 

Републике Српске“ број: 100/11, 103/11, 67/13 и 123/20), члана 36. став (2) тачка 42) 

Статута општине Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“ број: 6/17), 

Скупштина општине Вукосавље је на 14. редовној сједници одржаној дана 23.6.2022.год. 

донијела 

 

О Д Л У К У  
о измјени Одлуке о општинским административним таксама 

 
Члан 1.  

 
(1) У Одлуци о општинским административним таксама („Службени гласник 

општине Вукосавље“ број: 2/12, 6/13 и 2/14), (даљем тексту: Одлука), Тарифа 

општинских административних такси, у тарифном броју 14. тачка г) подтачка 3. 

мијења се и гласи: 
 
„г) изван службених просторија Административне службе.............100,00 КМ“ 
 

Члан 2. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Вукосавље. 
 
 
 
 
Број: 01/1-013-23-8/22 ПРЕДСЈЕДНИК 
Датум: :23.6.2022. године              Нихад Бахић, с.р. 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Скупштина општине  
Вукосавље 

 
 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 
Skupština opštine 

 Vukosavlje 
 
 

  tel./fax.: +387 (0)53 707 702   

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Broj:01/1-013-23-9/22 
Datum: 23.6.2022.godine 
 

 Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ 

broj: 6/17), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište 

zamjenika u Doboju broj JP: 13/22 od 20.05.2022. godine, za period od 01.01.2021. do 
31.12.2021.godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 14. sjednici održanoj dana 

23.6..2021. godine, donijela je:  

 

Z A K LJ U Č A K 
O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O RADU PRAVOBRANILAŠTVA SJEDIŠTE 

ZAMJENIKA U DOBOJU ZA 2021.GODINU 
 

I 

Usvaja se Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika u Doboju broj 

JP: 13/22 od 20.05.2022. godine, za period od 01.01.2021. do 31.12.2021.godine.  

 

II 

Izvještaj o radu iz člana 1. sastavni je dio ovog Zaključka. 

III 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljen u “Službenom glasniku 

opštine Vukosavlje“.  

 

   PREDSJEDNIK  

           Nihad Bahić, s.r. 
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АКТИ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ 
 

 

Na osnovu člana 57. stav (1) tačka 25) Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik 

opštine Vukosavlje“ broj:6/17) i člana 21a. stav (2) Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni 

glasnik Bosne i Hercegovine“ broj: 49/06 i 76/11), Načelnik opštine Vukosavlje,  
d o n o s i  

O D L U K U 
o uspostavi i načinu korištenja video nadzora u Administrativnoj zgradi opštine 

Vukosavlje  
 

                                                         Član 1.  
 

Ovom Odlukom uspostavlja se sistem video nadzora u Administrativnoj zgradi opštine 

Vukosavlje, definira njegova svrha i opravdanost, te utvrđuju pravila prikupljanja, obrade, načina 

korištenja i davanja prikupljenih podataka zajedno sa načinom i rokovima čuvanja istih. 
 

Član 2. 
 
Video nadzor se uspostavlja i koristi za sprečavanje, onemogućavanje, a po potrebi i istraživanje 

sigurnosnih incidenata, mogućih opasnosti ili neovlaštenih fizičkih ulazaka, uključujući 

neovlaštene pristupe osiguranim prostorima i IT infrastrukturi, te sprečavanje, otkrivanje i 

istraživanje slučajeva krađe, uništenja i oštećenja opreme ili imovine u vlasništvu opštine 

Vukosavlje, kao i bezbjednosti svih zaposlenih u Opštinskoj upravi Vukosavlje.  

Član 3. 

Sistem video nadzora može se upotrebljavati samo u skladu sa svrhom propisanom ovom 
Odlukom.  

Podaci prikupljeni sistemom video nadzora ne smiju se koristiti suprotno Zakonu o zaštiti ličnih 

podataka.  

Član 4.  

Video nadzor obuhvata snimanje i pohranjivanje vizuelnih zapisa. 

Босна и Херцеговина 
Република Српска 
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Službeni ulaz i hodnici Administrativne zgrade opštine Vukosavlje su pokriveni nadzorom video 

sistema. 

Sistem video nadzora obuhvata unutrašnje i vanjske kamere i uređaje za pohranu video zapisa i 

arhiviranje video zapisa. 

Član 5. 

Radnici opštinske uprave, kao i svi posjetioci i korisnici opštinskih usluga obavješteni su o 

vršenju video nadzora putem jasno vidljivih obavještenja: „Objekat je pod video nadzorom“ koja 

su postavljena na ulazu u objekte u kojima je uspostavljen video nadzor. 

Član 6.  

Uređaji za snimanje nalaze se u zatvorenim prostorijama u Administrativnoj zgradi.  

Sistem video nadzora povezan je na monitoring stanicu koja je smještena u kancelariji IT 

administratora. 

Načelnik i IT administrator imaju mogućnost uvida u sistem video nadzora putem navedene 

monitoring stanice. 

Član 7.  

Snimke nastale korištenjem video nadzora se pohranjuju na snimaču, te se iste automatski brišu 

iz memorije zavisno od veličine ,,hard diska“ a najkasnije po proteku deset dana od dana 

nastanka snimka. 

Član 8.  

Pravo pristupa pohranjenim snimcima u roku prije njihovog brisanja ima načelnik opštine i IT 

administrator.  

Zaštita od neovlaštenog pristupa snimcima uspostavljena je na način da je za pristup istima 

potrebna posebna šifra koju posjeduju samo lica iz prethodnog stava ovog člana i koja se čuva u 

zatvorenoj koverti, u zaključanom ormaru za čije čuvanje je odgovoran svaka ovlaštena osoba. 

Član 9. 

Pristup video nadzoru odnosno pohranjenim snimcima može se omogućiti ovlaštenim 

policijskim agencijama i ministarstvima unutrašnjih poslova u slučaju incidentnih situacija 
ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: 

- da se desila incidentna situacija vezana za ugrožavanje sigurnosti imovine i ljudi, 

- da je nadležni policijski organ podnio pismeni zahtjev za omogućavanje pristupa video 

zapisima sa jasno određenim vremenskim razdobljem za koji se traži pristup video zapisima, 

- da u arhivi snimljenog materijala postoji video snimak u traženom vremenskom razdoblju. 

Član 10. 
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Odluka o uspostavi i načinu korištenja video nadzora u Administrativnoj zgradi opštine 

Vukosavlje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena na web stranici opštine 

Vukosavlje i u Službenom glasniku opštine Vukosavlje.  

 

Broj:  02/1-014-4/22                                                                                   NAČELNIK 
Vukosavlje, 15.03.2022. godine                                                      Borislav Rakić, master ecc. 
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Број: 02/1-400-10/22 
Датум: 24.05.2022. године 

 
 

На основу Одлуке о извршењу буџета општине Вукосавље за 2022. годину, број: 01/1-013-
67-4/21 од 23.12.2021. године, члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 61/21) и члана 57. Статута општине 

Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“, број: 6/17), Начелник општине 

Вукосавље, доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
о утрошку буџетске резерве 

 
 

Члан 1. 
Доносим Одлуку о утрошку буџетске резерве, у износу од 2.000,00 КМ (Словима: 

Двијехи-љадеконвертибилнихмарака и 00/100). 
 

Члан 2. 
Средства из члана 1. ове Одлуке се дају на организациону јединицу 066 - 300 Центар за 

социјални рад, на конто 511335 – Издаци за набавку рачунарске опреме. 
 

Члан 3. 
За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за буџет општине Вукосавље. 

 
Члан 4. 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и биће објављена у Службеном гласнику 

општине Вукосавље. 
 
 
 

ДОСТАВЉЕНО:                                                                                      НАЧЕЛНИК 
1. Скупштина општине                                                         Борислав Ракић, мастер екон. 
2. Одсјек за буџет 
3. Архива 
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