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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. 

 

Петак, 28.октобар 2022.г. 

 

ВУКОСАВЉЕ 

 

Број: 9/22 

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:01/1-013-38-2/22 

Datum: 27.10.2022.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 16.sjednice Skupštine opštine 

Vukosavlje održane 24.8.2022.godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 17.sjednici održanoj dana 

27.10.2022.godine donijela je 

 

ZAKLJUČAK 

O USVAJANJU IZVODA IZ ZAPISNIKA SA XVI SJEDNICE 

 SKUPŠTINE OPŠTINE VUKOSAVLJE 

mailto:оpstina@vukosavlje.gov.bа
mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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I 

Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 16.sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane dana 

24.8.2022.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 XVI  sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane dana 24.8.2022. godine u sali administrativnog 

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

 

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

odbornici: Ilija Čupić, Miroslav Mlinarević, Aleksandar Blagojević, Danijel Ružičić, Jovan Kovačević, 

Fadil Sejdić, Hajrudin Imširović, Mirza Hadžidedić, Elvir Hadžiomerović, Vesna Pašalić, Snežana 

Vujinović, 

ODSUTNI: Snježana Katanić , Ilija Barukčić, Mustafa Osmanović 

 

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

zamjenik načelnika opštine Vukosavlje, Slavko Gojković, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Tijana 

Trifković, samostalni stručni saradnik za budžet, strateška i operativna pitanja, Amira Vugdalić, načelnik 

Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, 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 XV sjednice Skupštine opštine Vukosavlje; 
 

2. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o opštinskim administrativnim 

taksama; 

 

3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja budžeta opštine Vukosavlje za 

period 01.01.-30.06.2022.godine; 

 

4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine Vukosavlje za 

2022.godinu; 
 

5. Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine Vukosavlje za 

2022.godinu; 
 

6. Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli opštinskih nagrada i priznanja u 2022.godini; 
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7. Razmatranje i donošenje Posebne odluke o dodjeli opštinskog priznanja; 
 

8. Odbornička pitanja; 
 

Dnevni red je usvojen jednoglasno. 

(ZA: 12 odbornika) 

 

Ad-1 

 

Bez rasprave i jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XVsjednice Skupštine 

opštine Vukosavlje. 

(ZA: 12 odbornika) 

 

Ad-2 

 

 Na dnevni red je data tačka Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o opštinskim 

administrativnim taksama; 

Za riječ se javio Bojan Popović, šef Odsjeka za civilnu i boračko-invalidsku zaštitu, te je objasnio koje 

izmjene su u pitanju. Radi se o ukidanju taksi za izdavanje uvjerenja, potvrda i ostalih zahtjeva od strane 

opštine. 

Nakon izlaganja Bojana Popovića rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluka o izmjenama Odluke o opštinskim administrativnim taksama; 

(ZA: 12 odbornika) 

 

Ad-3 

 
Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju izvršenja budžeta opštine 

Vukosavlje za period 01.01.-30.06.2022.godine;. 

Za riječ se javila Tijana Trifković, samostalni stručni suradnik za budžet, strateška i operativna pitanja, te 

je obrazložila detaljno predloženu Odluku. 
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Nakon njenog izlaganja, rasprava je završena. 

Jednoglasno je usvojena Odluka o usvajanju izvršenja budžeta opštine Vukosavlje za period 01.01.- 

30.06.2022.godine; 

 (ZA: 12 odbornika) 

Ad-4 

Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju rebalansa budžeta opštine 

Vukosavlje za 2022.godinu. 

Za riječ se javila Tijana Trifković, te je obrazložila prijedlog rebalansa budžeta, kao i sve sastavne cjeline 

pomenute Odluke. 

Nakon toga za riječ se javio načelnik opštine Borislav Rakić, te je naveo neke pojedinosti vezane za 

finansijsko poslovanje opštine Vukosavlje, pohvalio rad opštinske administracije u vezi sa odgovornim 

poslovanjem. Takođe je napomenuo neke detalje vezane za izmjene i planove koje se odnose na prihode i 

rashode opštine, kao i plan ostvarenja budžeta do kraja tekuće godine. 

Nakon izlaganja načelnika opštine, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju rebalansa budžeta opštine Vukosavlje za 2022.godinu. 

(ZA: 12 odbornika) 

 

Ad – 5 

 
Na dnevni red je data tačka Razmatranje i donošenje Odluke o izvršenju rebalansa budžeta opštine 

Vukosavlje za 2022.godinu; 

Jednoglasno je donesena Odluka o usvajanju izvršenja rebalansa budžeta opštine Vukosavlje za 

2022.godinu; 

 

(ZA:12 odbornika) 

 

Ad – 6 

 
Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Odluke o dodjeli opštinskih nagrada i priznanja 

u 2022.godini; 

Za riječ se javio Bojan Popović,  te je obrazložio čitav postupak o utvrđivanju prijedloga za nagrade i 

priznanja povodom Dana opštine Vukosavlje, kao i proceduru koja je prethodila donošenju nacrta ove 

Odluke koja se našla pred odbornicima. 

Nakon njegovog izlaganja, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluke o dodjeli opštinskih nagrada i priznanja u 2022.godini. 
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(ZA: 12 odbornika) 

 

Ad – 7 

 
Na dnevnom redu se našla tačka Razmatranje i donošenje Posebne odluke o dodjeli opštinskog priznanja. 

Za riječ se javio načelnik opštine, te je obrazložio razloge zbog kojih je uvedeno ovo posebno opštinsko 

priznanje, pod nazivom „Hrabra majka“, koje će biti dodjeljeno Suadi Hasanović iz Jakeša, ne kao 

nagrada, nego više kao odavanje poštovanja za svu žrtvu i bol koji je ova žena i majka proživjela u svom 

životu, i pored svih nedaća koje su je zadesile, ostala stabilna i spremna da pomogne svakom ko se našao 

u sličnim situacijama.  

Nakon izlaganja načelnika, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Posebna odluka o dodjeli opštinskoh priznanja. 

(ZA: 12 odbornika) 

 

Ad - 8 

Nije bilo odborničkih pitanja. 

 

Načelnik opštine se javio za riječ, te je pozvao sve prisutne na ceremoniju svečanog otvaranja radova na 

autoputu Vukosavlje – Brčko. 

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

se zahvalio odbornicima i ostalima na učešću. 
 

Završeno u 11,30 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 

На основу одреби члана 39. став (2) тачка 13) у вези члана 72. став (1) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 

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

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

27.10.2022. године, донијела је  

О Д Л У К У  

о начину и условима продаје возила у својини општине Вукосавље 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Вукосавље доноси Одлуку о начину и условима продаје возила у 

својини општине Вукосавље, путем јавне лицитације, марке ,,РЕНАУЛТ МЕГАН“ 

следећих спецификација: 

- број шасије VF1RFB00557943290,  

- број мотора R005765,  

- година производње 2017,  

- снага мотора 81 kw,  

- запремина мотора 1461 cm3 ,  

- намјена возила ,,АА- лимузина”,  

- погонско гориво ,,дизел”. 

Члан 2. 

(1) Почетна продајна цијена возила биће утврђена на основу процјене овлаштене 

особе односно овлаштеног сервиса или процјенитеља на основу тржишних 

процјена. 

(2) Оглас о лицитацији биће објављен на интернет страници општине и на огласној 

табли Вукосавље. 

Члан 3. 

 (1) Поступак лицитације спроводи Комисија за спровођење јавне лицитације (у 

даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама ове Одлуке и важећих прописа.  

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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  (2) Комисију из става 1. овог члана именује Скупштина општине Вукосавље 

посебном одлуком.  

Члан 4. 

(1) Продаја моторног возила обавиће се поступком јавне лицитације – 

прибављањем писаних затворених понуда. Критеријум за избор најповољнијег  

понуђача је највиша понуђена цијена која не може бити мања од почетне продајне 

цијене. 

(2) Учесник лицитације је дужан положити кауцију, која износи 10 % од почетне 

цијене возила. 

  (3) Са учесником лицитације чија је понуда утврђена као најповољнија закључује 

се одговарајући уговор у писаној форми.  

(6) Ако учесник лицитације из претходног става одустане од закључења уговора, 

губи право на повраћај положене кауције.  

(7) Све трошкове у вези уговора сноси купац.  

(8) Скупштина општине овлашћује начелника општине да у име Општине 

Вукосавље закључи и потпише уговор. 

Члан 5. 

Купац је обавезан да купопродајну цијену исплати на рачун општине Вукосавље, 

до дана потписивања и овјере уговора.  

Члан 6. 

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

пристанка најповољнији купац упише као власник возила код надлежног органа.   

Члан 7. 

  Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Вукосавље“.  

Број: 01/1-013-38-3/22         ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 27.10.2022. 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 одреби члана 39. став (2) тачка 13) у вези члана 72. став (1) Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16, 36/19 и 61/21), 

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

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

27.10.2022. године, донијела је  

О Д Л У К У 

о именовању чланова Комисије за продају путничког моторног возила 

 

I 

У Комисију за продају путничког моторног возила марке ,,РЕНАУЛТ МЕГАНЕ“,број 

шасије: VF1RFB00557943290, у власништву општине Вукосавље, именују се:  

1. Бојан Поповић, предсједник - Амира Вугдалић, замјеник предсједника  

2. Славко Гојковић, члан, -  Александар Дрпа, замјеник члана, 

3. Љубенка Лазендић, члан – Хатиџа Турсић, замјеник члана. 

 

II 

 Задатак Комисије је да у складу са законом и Одлуком Скупштине општине о 

начину и условима продаје возила у својини општине Вукосавље, објави Оглас и у 

цијелости проведе поступак јавне лицитације.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном 

гласнику оптшине Вукосавље“.  

 

Број: 01/1-013-38-4/22                          ПРЕДСЈЕДНИК  

Датум: 27.10.2022. године.                Нихад Бахић, с.р. 

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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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: 01/1-013-38-5/22 

Datum: 27.10.2022.godine 
 

Na osnovu člana 36. stav (2) tačka 13) Statuta opštine Vukosavlje (,,Službeni glasnik 

opštine Vukosavlje“ broj 6/17), Skupština opštine Vukosavlje je na svojoj 17. redovnoj sjednici 

održanoj dana 27.10.2022., donijela 

O D L U K U 

o dopuni Odluke o dodjeli na privremeno korištenje objekta privredne zgrade 

I 

  U Odluci o dodjeli  na privremeno korištenje objekta privredne zgrade broj: 01/1 -013-

8/12-21 od 25.02.2021. godine,(“Službeni glasnik opštine Vukosavlje” broj 2/21), (u daljem 

tekstu: Odluka) u tački I dodaje se novi stav (2) koji glasi: 

(2) Privrednom subjektu iz prethodne tačke dodjeljuju se na privremeno korištenje na period 

od pet godina (počevši od dana korištenja objekta privredne zgrade) i sledeće parcele: 

- k.č. 766/6, u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 647 m2, 

- k.č. 765/3, u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 136 m2, 

- k.č. 767/6, u naravi ostalo neplodno zemljište, površine 33 m2, 

- k.č. 767/8, u naravi pašnjak 2. klase, površine 235 m2 , sve upisane u List nepokretnosti 

broj 727 za  k.o. Vukosavlje. 

II 

 U tački II Odluke dodaje se novi stav (2) koji glasi: 

 (2) Prava i obaveze korisnika parcela biće definisana aneksom ugovora o zakupu objekta 

koji će u ime opštine Vukosavlje zaključiti načelnik opštine sa zakonskim zastupnikom 

privrednog subjekta ,,MMT” d.o.o. Vukosavlje.  
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III 

 Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku 

opština Vukosavlje”.  

 

         PREDSJEDNIK 

                    Nihad Bahić, s.r. 
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Босна и Херцеговина 

Република Српска 

Општина Вукосавље 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одјељење за општу управу 

 
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

Bosna i Hercegovina 

Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

OPŠTINSKA UPRAVA 

Odjeljenje za opštu upravu 

 
tel./fax.: +387 (0)53 707 702  i  707 704 

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА  

о раду мјесних заједница на подручју општине Вукосавље у периоду 2021- 2022 година 

 

1. Осврт на организацију рада мјесних заједница 

Један од облика непосредног учешћа грађана у локалној самоуправи, који је као такав 

предвиђен важећим Законом о локалној самоуправи јесу мјесне заједнице. Кроз њихов рад 

дозвољено је расправљати о свим питањима која су уређена Статутом општине 

Вукосавље, односно која се односе на задовољовање интереса ове локалне заједнице (нпр. 

изградња објеката комуналне инфраструктуре, начин обезбјеђивања финансијских 

средстава за изградњу тих објеката, покретање иницијативе за доношење и измјену 

прописа и општих аката из надлежности јединице локалне самоуправе, упућивање 

приговора и препорука на рад органа и сл.). Поред тога, мјесне заједнице обављају и 

послове које им повјере органи јединице локалне самоуправе.  

Мјесне заједнице основане су Одлуком Скупштине општине којом су утврђене њихови 

називи, подручја и друга питања од значаја за њихов рад. У општини Вукосавље постоји 

седам мјесних заједница и то Мјесна заједница Јакеш, Вукосавље, Пећник, Гнионица, 

Јошавица, Језеро и Модрички Луг.  

Конституисани су Савјети мјесних заједница након проведених избора одржаних 06.06. 

2021. години, што је све потврдила Општинска изборна комисија својом Одлуком о 

потврђивању резултата избора за чланове савјета мјесних заједница општине Вукосавље, 

број 01/4-03-31/21 од 08.06.2021. Мандат им траје четири године до 08.06.2025. године.  

Општинска управа води се регистар мјесних заједница на обрасцу који је прописан 

Правилником надлежног министарства. Надзор над радом мјесних заједница проводи 

Одјељење за општу управу.  

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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Све мјесне заједнице имају на располагању објекте које могу да користе ради обављања 

послова и задовољења интереса становништва које живи у конретном подручју које је у 

њиховој мјесној надлежности.  

2. Предузете активности мјесних заједница општине Вукосавље у периоду 2021-2022. 

година  

Предсједници Савјета свих Мјесних заједница су у прошлој години предузимали разне 

активности. Неке од њих су предузимане како би се извршили послови који су им 

повјерени од стране општинских органа а неке на сопствену иницијативу.  

Мјесна заједница Језеро је иницирала рјешавање проблема са водоснадбијевањем које је 

на крају завршено у децембру 2021. године. Вриједност пројекта је преко 120.000,00 КМ. 

Ријешен је горући проблем у овој мјесној заједници а то је водоснадбијевање локалног 

становништва питком водом.    

Мјесна заједница Модрички луг је иницирала рјешавање разних питања која се односе на 

замјену покварених свјетиљки расвјете у Модричком Лугу, постављање расвјете у 

Араповић сокаку, од улаза у Модрички Луг до првих кућа, од џамије у Модричком Лугу 

до куће Сафета Терзића, постављање расвјете у ромском насељу, уређење дјечијег 

игралишта у центру Модричког Луга и постављање лежећих полицајаца на путу који води 

према Золотићима. Поред тога иницирано је да се поправи кров на школи и да се постави 

ограда око дворишта у дужини од 100 метара.   

Општина Вукосавље, на челу са начелником општине, је у сарадњи са Федералним 

министарством одрадила постављање расвјетних уређаја од улаза у Модрички Луг. 

Предузете су и остале активности по захтјеву ове Мјесне заједнице које су у фази 

извршења односно планирања за наредну буџетску годину.  

 

Мјесна заједница Вукосавље има на располагању просторије друштвеног дома које су дате 

на кориштење ЈУ Центар за културу Вукосавље. Активни су у области културе, као и на 

обавјештавању о потреби промјене расвјетних тијела те склањању паса луталица.     

Мјесна заједница Јакеш има потребу за коначним рјешавањем питања уредног 

водоснадбијевања водом у висинским дијеловима. Активности Општинске управе су 

усмјерене на прибављење новчаних средстава за ову намјену под повољним условима. 

Предузимају разне друштвене и спортске активности (учествују у Гастро сусретима, 

организују фудбалске турнире и сл.).  

Мјесна заједница Гнионица редовно одржава састанке и зборове грађана на којима су се 

утврђивали које ће се активности предузимати и реализовати у току посматраног периода. 

Рјешили су питање куповине земљишта за ново гробље у овој мјесној заједници у сарадњи 

са општином Вукосавље као и уређење објекта православне цркве Цара Лазара Косовског. 
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Активни су и у комуналној области која се односи на рјешавање питања расвјете као и 

комуналног уређења саобраћајница.  

Остале мјесне заједнице су такође предузимале разне активности и иницирали рјешавање 

одређених питања чиме су дали свој допринос у рјешавању разних питања у овој локалној 

заједници која се односе на комунално уређење саобраћајница, сарадњу на терену и сл.  

Напомена је да се предсједници мјесних заједница редовно одазивали на позиве 

надлежних одјељења за учешће у јавним расправама које се односе на прикупљање 

примједби, приједлога, сугестија и мишљења у вези усвајања буџета и ребаланса буџета 

који су усвајани у посматраном периоду.  

3. Нова визија Мјесних заједница  

Општина Вукосавље укључена је у пројекат назива ,,Јачање улоге мјесних заједница у 

БИХ“ који финансирају донатори из Швајцарске и Шведске. Пројекат је сада у другој 

фази. Партнери су надлежна ентитетска министарства за локалну самоуправу, удружења 

општина и градова и 24 локалне заједнице. Основи циљ друге фазе пројекта је унапређење 

квалитета живота грађана/ки Босне и Херцеговине кроз оснажене, родно одговорне МЗ 

које потпомажу активан ангажман грађана/ки у јавном животу.  

Општинска управа Вукосавље је активно укључена у овај пројекат на начин да је 

општински службеник, у чијем опису послова су мјесне заједнице, присуствовао обуци 

организована од стране Савеза општина и градова Републике Српске. План је да се у 

наредном периоду са овим пројектом упознају и представници Скупштина општина које 

су укључене у овај пројекат.  

Замисао пројекта је да грађане и њихове потребе стави на прво мјесто, да се водимо 

потребама заједнице и инклузивношћу, развија дијалог са грађанима и креирају рјешења и 

интервенције базиране на реалним потребама.  

Потребно је да све мјесне заједнице имају усвојене Пословнике о свом раду који ће 

садржавати опште одредбе, начин рада и одлучивања, избор и разрјешење предсједника 

Савјета МЗ, акте савјета и јавност рада.  

Основна визија овог пројекта огледа се у следећем: 

• Улога МЗ - сервис грађана с фокусом на рјешавање њихових свакодневних 

проблема, стварање услова за квалитетан живот грађана (инфраструктура, приступ 

услугама, каналисање иницијатива , 

• МЗ могу имати посредничку улогу - механизам за артикулисање интереса грађана, 

али и структура која омогућава локалној управи да боље разумије проблеме у 

заједници , 
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• МЗ имају добар увид у ‘стање на терену’, препреке и потешкоће, али и идеје за 

потенцијална рјешења проблема , 

• МЗ требају олакшавати остварење репрезентативности - укључивање различитих 

групација, артикулисање интереса и заступање на вишим нивоима власти. 

 

Дјеловање Мјесних заједница заснива се на следећем: 

• Олакшан приступ структурама одлучивања потиче активизам - МЗ блиске и 

познате грађанима, грађани имају повјерења у МЗ, посебно важна индивидуална 

иницијатива, али ту су и проблеми незаинтересованости, апатије и 

демотивираности грађана  

• МЗ имају важну улогу у повезивању грађана - већи активизам и укључивање у 

процесе одлучивања  

• МЗ могу имати улогу и у задржавању младих људи, нарочито у руралним 

срединама  

• Могућност укључивања МЗ у приближавању друштва стандардима и 

вриједностима ЕУ 

• МЗ може помоћи у осмишљавању и проведби пројеката економског развоја. 

 

Основне карактеристике нове визије мјесних заједница огледају се у следећем:  

 

• Усмјерена према грађанима  

• Заснована на повјерењу грађана  

• Доприноси развоју заједнице и друштва  

• Спона између грађана и ЈЛС 

• Простор за активности грађана и удружења  

• Стручна, деполитизирана и професионална  

• Увид у проблеме заједнице и грађана  

• Приближава друштво стандардима ЕУ 

• Омогућава повезивање грађана  

 

Идентифициране и елабориране су четири опције: 

Опција 1: МЗ као представник интереса заједнице  

Опција 2: МЗ као пружалац услуга или као посредник у пружању услуга  

Опција 3: МЗ као друштвено-културни центар у заједници  

Опција 4: МЗ као простор за учешће грађана. 

Улоге које ће МЗ преузети зависе од локалних услова и потреба  

Наведене опције се међусобно не искључују и могу дјеловати на комплементаран начин, 

може доћи до значајних преклапања или синергије између ова четири модела дјеловања, 

то јест, свака мјесна заједница може имати различите комбинације карактеристика ове 

четири улоге, зависно од контекста и потребе. 
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4. Предности и недостаци учешћа грађана 

Из свега наведеног произализи да је улога мјесних заједница итекако важна са различитих 

аспеката. Њихов рад доприноси добром функционисању цјелокупног система локалне 

самоуправе у општини Вукосавље. Свакако је да постоји одређен дио неискориштеног 

потенцијала који треба искористити ради задовољења неких општих интереса локалног 

становништва.  

Од стране извршне власти на челу са Начелником општине пружен је максималан 

ангажман те је константно иницирано и подржавано грађанско учешће у локалној 

самоуправи општине Вукосавље. Подржане су оправдане активности и пројекти у складу 

са расположивим буџетским средствима. Све мјесне заједнице су подједнако заступљене 

пред Општинском управом и нема ниједне мјесне заједнице у којој није урађен и подржан 

пројекат било на основу иницијативе начелника општине или саме мјесне заједнице. Ово 

из разлога што је грађанин препознат као партнер  успјешног локалног управљања. Ипак, 

пожељно је да грађани буду укључени у рад обје власти и то представничку и извршну. На 

овоме се константно ради и грађани ће у сваком моменту моћи знати на који начин могу 

да контактирају своје изабране представнике и по којем питању.  

 

Обрадио:        Начелник Одјељења 

Бојан Поповић, дипл. правник    Славко Гојковић, мастер екон.         
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     Датум: 17.10.2022.године 

 

 

ИНФОРМАЦИЈА О   УПИСУ УЧЕНИКА ШКОЛСКЕ 2022/2023 ГОДИНЕ У 

ЈУ ОСНОВНА  ШКОЛА„ АЛЕКСА ШАНТИЋ „ ВУКОСАВЉЕ 

 

 
Настава у овој образовној установи  школске  2022/2023 године је почела 01.09.2022.године. 

Уписано је укупно 257 ученика, који су распоређени у 20 одјељења од којих је 12 одјељења 

разредне наставе (ученици од првог до петог разреда) и 8 одјељења предметне наставе (ученици од 
шестог до деветог разреда) 

 

Централну школу похађају 184 ученика,  подручну школу Модрички Луг 65 ученика, док 
подручну школу Гнионица похађа 8 ученика. 

У први разред школске 2022/2023 године  уписано је 29 ученика и то у централну школу 

„Алекса Шантић“ Вукосавље 19, подручну школу у Модричком Лугу 9 ученика и  подручну 

школу у Гнионици 1 ученик. 
 

Основну школу „ Алекса Шантић “ похађа укупно 9 ученика са сметњама у развоју код којих је 

извршена процјена способности од стране  првостепене стручне комисије. Према одобрењу 

Министарства просвјете и културе ангажована су 2 асистента у настави за 2 ученика са сметњама у 
развоју. 

Укупан број запослених у ЈУ Основна школа „Алекса Шантић“ Вукосавље,  у школској  

2022/2023 години је 52  радника,  од којих су 37 наставна радника  и 15 ваннаставних радника. 
 

Министарство просвјете и културе Републике Српске одобрило  је  продужени  боравак за 

дјецу прве тријаде (првог, другог и трећег разреда). Продужени боравак организован је у двије 
групе по 30 ученика и то једна група у подручној школи Модрички Луг а једна група у централној 

школи. 

 

Планиране су ваннаставне активности путем организовања драмске, рецитаторске, ритмичке,  
литерарне, ликовне,  саобраћајне и секције малог фудбала. 
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Opština Vukosavlje 
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ODJELJENJE ZA PRIVREDU I 
DRUŠTVENE DJELATNOSTI 
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web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Датум: 17.10.2022.године 

ИНФОРМАЦИЈА О   УПИСУ УЧЕНИКА ШКОЛСКЕ 2022/2023 ГОДИНЕ У 

СШЦ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ВУКОСАВЉЕ 
 

 

Настава  у школској 2022/2023. години је почела 01.09.2022.године и одвија се без 

тешкоћа. 

Школску годину уписала су укупно 163 ученика распоређено у 10 одјељења. 

 У први разред уписано је 50 ученика организованих у три одјељења следећих 

занимања царински техничар 24 ученика, механичар грејне и расхладне технике 9 ученика 

и фризер 17 ученика.  

 У другом разреду наставу похађа укупно 47 ученика у три одјељења и то занимање 

пословно информатички техничар 19 ученика, ауто-механичар 13 ученика и фризер 15 

ученика.  

 Трећи разред уписало је укупно 37 ученика у два одјељења и то 19 ученика 

занимање механичар грејне и расхладне технике и 18 ученика занимање фризер.  

 У четвртом разреду наставу похађа 29 ученика у два одјељења машински техничар 

за компјутерско конструисање 11 ученика и козметички техничар 18 ученика.  

Школовање су у прошлој школској години самовољно напустила 4 ученика од којих су 3 

ученика  изгубила годину због недовољног успјеха а један ученик је прешао у другу 

школу. 

 У оквиру редовног наставног плана и програма занимање фризер похађа 5 ученика 

са сметњама у развоју, распоређених у три одјељења.  

 Организован је рад ваннаставних активности кроз фудбалску, ликовну и 

одбојкашку секцију.  

 Допунска настава је организована за шест предмета и то: српски језик 14 часова 

седмично, енглески језик 1 час седмично, математика 1 час седмично, историја 1 час 

седмично, економска група предмета 1 час и географија пола часа седмично.  

Као и претходних, тако и у овој школској години, организован је рад Савјета 

ученика, а за координатора је именована професорица Весна Ђурђица.  

 Крајем октобра 2022.године је планирана стручна посјета Сајму књиге у Београду, 

затим спортски дан крајем априла 2023.године и матурска екскурзија у мају 2023.године. 

Укупан број часова недјељно који се реализују у школи је 252 а  66  часа 

недељно практичне наставе, који се реализују ван  школе. 
 Укупан број запослених је 37 од којих је 30 наставника и 7 осталих радника.                                                        

Обрађивач:                                                                                                Предлагач: 

Одјељење за привреду                                                                          Начелник општине 

 и друштвене дјелатности 
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ИНФОРМАЦИЈА О   СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ У  АКАДЕМСКОЈ  2021/2022. ГОДИНИ 

 

У академској 2021/2022 години  из Буџета општине Вукосавље стипендирано је  21 

редовни студент од којих : 

   

 15 студената на студијима у БиХ из  области: 

-  Медицина и здравствене науке .........................................6 

- Фармацеутски факултет......................................................2 

- Безбиједност и криминалистика ..... ..................................2 

- Природно математичке науке.............................................1 

- Економске науке..................................................................1 

- Педагошки факултет............................................................1 

- Филозофски факултет..........................................................1 

- Колеџ козметологије и естетике.........................................1 

6 студената  на студијима у иностранству  из области: 

- Фармацеутски факултет.......................................................1 

- Факултет за енергетику........................................................2 

- Природно математички факултет....................................... 1 

- Факултет за пројкетни и иновациони менаџмент............  1 

- Стоматолошки факултет...................................................... 1 

 

Појединачна висина стипендије износи 100,00 КМ мјесечно, што је укупно 2.100,00 КМ 

мјесечно издвајање из Буџета општине Вукосавље,  а стипендирање се врши  девет 

мјесеци у току академске  године. 

Корисници стипендије имају обавезу да за сваку наредну годину студија доставе Увјерење 

о статусу редовног студента, најкасније до 15. новембра за текућу академску годину, ради 

наставка стипендирања. Студентима који то не учине у овом року обуставља се исплата 

стипендије. 

 

Обрађивач:                                                                                                   Предлагач: 

Одјељење за привреду                                                                          Начелник општине 

 и друштвене дјелатности 
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