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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. 

 

Пондедељак, 05 јул 2021.г. 

 

ВУКОСАВЉЕ 

 

Број: 7/21 

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 

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 

Vukosavlje 

e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 

 

Bosna i Hercegovina 

Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

i 707-704 

web: www.vukosavlje.gov.ba/ 

Broj: 01/1-013-37-2/21 
Datum:30.6.2021. godine 

 

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

6/17), članova 78. i 79. Poslovnika o radu Skupštine opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 

Vukosavlje“ br. 7/17),  a nakon razmatranja Izvoda iz Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine opštine 

Vukosavlje održane 27.5.2021.. godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 6.  sjednici održanoj dana 

30.6.2021. godine, donijela je: 

 

Z A K LJ U Č A K 

O USVAJANJU IZVODA  IZ ZAPISNIKA SA V SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE 

VUKOSAVLJE 

 

I 

 

mailto:оpstina@vukosavlje.gov.bа
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     Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane 

27.5.2021.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. 
 

IZVOD 

 I Z   Z  A  P  I  S  N  I  K  A 

sa V  sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane dana 27.05.2021. godine u 

sali Javne ustanove Centar za kulturu Vukosavlje, sa početkom rada u 11,00 sati. 

PRISUTNI: Nihad Bahić, predsjednik SO-e,odbornici: Miroslav Mlinarević, Ilija Čupić, 

Snježana Katanić, Aleksandar Blagojević, Jovan Kovačević, Danijel Ružičić, Ilija Barukčić, , 

Nihad Bahić, Vesna Pašalić, Snežana Vujinović, Fadil Sejdić, Elvir Hadžiomerović, Hajrudin 

Imširović. 

ODSUTNI: Mirza Hadžidedić, Mustafa Osmanović   

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

Jović, zamjenik načelnika, Slavko Gojković, načelnik Odjeljenja za opštu upravu, Amira 

Vugdalić, načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, Zdravko Đurić, načelnik 

Odjeljenja za finansije, Bojan Popović, šef Odsjeka za civilnu i boračko-invalidsku zaštitu, 

Bojan Rakić, sekretar skupštine opštine Vukosavlje, Tanja Prnjić direktor Centra za socijalni 

rad opštine Vukosavlje, Atif Hadžidedić, direktor KP „Eko-čistoća“ Vukosavlje, Ankica Tešič, 

sekretar OOCK Vukosavlje i Amra Šečić, administrator.    

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

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

slijedeći:  
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D N E V N I   R E D 

1. Zaključak o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa IV sjednice Skupštine opštine Vukosavlje; 
2. Razmatranje i donošenje Rješenja o imenovanju člana Opštinske izborne komisije 

Vukosavlje; 
3. Razmatranje i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih 

tijela Skupštine opštine; 
4. Razmatranje i donošenje Odluke o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja; 
5. Razmatranje i donošenje Odluke o postupku subvencionisanja zakupnine; 
6. Razmatranje i donošenje Odluke o visini zakupnine (za korištenje stambenih jedinica 

socijalnog stanovanja); 
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim administrativnim 

taksama; 
8. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti načelniku opštine za priznavanje 

tužbenog zahtjeva Sabahudina Zahirovića; 
9. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu Opštinske organizacije 

Crvenog krsta Vukosavlje za 2020.godinu; 
10. Razmatranje i donošenje Zaključka o usvajanju Programa rada Opštinske organizacije 

Crvenog krsta Vukosavlje za 2021.godinu; 
11. Informacija o proljetnoj sjetvi na području opštine Vukosavlje; 
12. Informacija o stanju komunalnih i infrastrukturnih objekata na području opštine Vukosavlje; 
13. Informacija o stanju u sportu na području opštine Vukosavlje; 
14. Odbornička pitanja; 

 
Dnevni red je utvrđen jednoglasno (Za:13 odbornika) 

  

 

Ad-1 

Bez rasprave i jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju izvoda iz zapisnika sa IV sjednice SO 
Vukosavlje. 
(ZA:13 odbornika) 

 
Ad-2 

Bez rasprave i jednoglasno je usvojeno Rješenjene o imenovanju člana Opštinske izborne 
komisije Vukosavlje. 
(ZA:13 odbornika) 
 
Ad-3 

Na raspravu je data tačka dnevnog reda Razmatranje i donošenje Odluke o fondu stambenih 

jedinica socijalnog stanovanja. 
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Za riječ se javio načelnik opštine Vukosavlje, te pojasnio da se radi o usaglašavanju propisa 

u opštini Vukosavlje sa propisima Vlade, te obrazložio koji su budući planovi vezani za 

potencijalnu izgradnju objekata vezanih za socijalno stanovanje. 

Nakon izlаganja načelnika, za riječ se javio odbornik Elvir Hadžiomerović, te je podržao 

donošenje navedene Odluke, te je postavio pitanje vezano za stambeni objekat koji se 

nalazi u centru Jakeša. 

Načelnik se ponovo javio za riječ, te je pojasnio trenutni status objekta, kao i stanara koji 

žive u tom objektu trenutno. 

Nakon izlaganja načelnika, diskusija je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluka o fondu stambenih jedinica socijalnog stanovanja. 

 (ZA:13 odbornika) 

Ad- 4 

Jednoglasno i bez rasprave donesena je Odluka o postupku subvencionisanja zakupnine. 

(ZA:13 odbornika) 

Ad-5 

Bez rasprave i jednoglasno je donesena Odluka o visini zakupnine. 

(ZA:13 odbornika) 

Ad-6 

Bez rasprave i jednoglasno je donesena Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o opštinskim 

administrativnim taksama. 

 (ZA:13 odbornika) 

Ad-7 

Na dnevni red data je tačka Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti načelniku opštine za 

priznavanje tužbenog zahtjeva Sabahudina Zahirovića. 

Za riječ se javio načelnik opštine, te je iznio detalje vezano za predmet o kojem se vodi postupak, i 

razloge zbog kojih mu je neophodna saglasnost Skupštine opštine. 

Nakon izlaganja načelnika opštine, rasprava je završena. 

Jednoglasno je donesena Odluka o davanju saglasnosti načelniku opštine za priznavanje tužbenog 

zahtjeva Sabahudina Zahirovića. 

 (ZA:13 odbornika) 
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Ad-8 

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

organizacije Crvenog krsta Vukosavlje za 2020.godinu. 

Za riječ se javila Ankica Tešić, sekretar OOCK Vukosavlje, te je obrazložila Izvještaj o radu u kratkim 

crtama, kao i Program rada OOCK Vukosavlje za 2021.godinu. 

Nakon toga, za riječ se javio načelnik opštine, te obrazložio razloge zašto bi pomenuti Izvještaj trebalo da 

se usvoji i dao podršku novom sekretaru OOCK Vukosavlje. 

Nakon izlaganja načelnika opštine, rasprava je završena. 

Jednoglasno je usvojen Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Opštinske organizacije Crvenog krsta 

Vukosavlje. 

(ZA:13 odbornika) 

Ad-9 

Bez rasprave i jednoglasno је usvojen Program rada Opštinske organizacije Crvenog krsta Vukosavlje za 

2021.godinu. 

(ZA: 13 odbornika) 

Ad-10 

Na dnevni red je data Informacija o proljetnoj sjetvi na području opštine Vukosavlje. 

Ad-11 

Na dnevni red je data Informacija o stanju komunalnih i infrastrukturnih objekata na području opštine 

Vukosavlje. 

Ad-12 

Na dnevni red je data Informacija o stanju u sportu na području opštine Vukosavlje. 

Za riječ se javio odbornik Danijel Ružičić, te napomenuo u svom izlaganju da su autori Informacije o 

stanju u sportu propustili pomenuti pojedine uspješne sportiste sa područja naše opštine, te naveo da je 

pomenutima potrebno dati podršku od strane opštine Vukosavlje. 

Nakon toga, za riječ se javio načelnik opštine, koji se zahvalio odborniku Ružičiću na pomenutim 

dodatnim informacijama vezanim za sport na području naše opštine, te  je naveo neke od razloga zbog 

kojih je Informacija nepotpuna, uz napomenu da će se više pažnje posvetiti pomenutim sportistima. 
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Ad-13 

Nije bilo odborničkih pitanja. 

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

zahvalio odbornicima i ostalima na učešću. 

Završeno u 12,00 sati. 

NAPOMENA: Sjednica Skupštine opštine snimana u audio tehnici. 

         ZAPISNIČAR                                              PREDSJEDNIK 

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

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 

470 Vukosavlje 
e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

702 i 707-704 
web: 

www.vukosavlje.gov.ba/ 
 

Broj: 01/1-013-37-3/21 

Datum: 30.06.2021. godine 
 

Na osnovu člana 2.12 stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i 

Harcegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i člana 36. stav (2) tačka 23) 

Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj: 6/17) Skupština opštine 

Vukosavlje na 6.sjednici održanoj dana 30.6.2021. godine, d o n o s i 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju zamjenskog člana Opštinske izborne komisije 

1. Melina Kumbarić iz Vukosavlja, razrješava se dužnosti zamjenskog člana Opštinske izborne 

komisije Vukosavlje sa danom 27.05.2021.godine, zbog okončanja izbora novog člana po postupku 

propisanom članom 2.12 stav (5) Izbornog zakona. 

 2. Ovo rješenje stupa na snagu danom potvrđivanja od strane Centralne izborne komisije, a biće 

objavljeno u „Službenom glasniku opštine  Vukosavlje“.  

O b r a z l o ž e nj e 

Dana 20.10.2020. godine Skupština opštine Vukosavlje donijela je Rješenje kojim je Melina 

Kumbarić iz  Vukosavlja imenovana  za zamjenskog člana Opštinske izborne komisije 

Vukosavlje, do okončanja izbora novog čalana po postupku propisanom članom 2.12 stav (5) 

Izbornog zakona. 

U skladu sa članom 2.12 stav 6. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne 

i Harcegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) propisano je da članove 

opštinskih izbornih komisija razrješava skupština opštine, uz saglasnost Centralne izborne 

komisije.  

Na osnovu naprijed navedenog, uzimajući u obzir činjenicu da je okončana procedura izbora 

novog člana Opštinske izborne komisije Vukosavlje, donosi se rješenje kao u izreci, nakon čega 

će se zatražiti i saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.  

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
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POUKA O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ovog rješenja ne može se uložiti žalba, ali se 

može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Doboju  u roku od 30 dana od dana 

prijema rješenja.  

DOSTAVLJENO:                                                                          PREDSJEDNIK 

1. Imenovanoj,               Nihad Bahić, s.r. 

2. CIK BiH                                                                                      

3. a/a                                                                              
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 

470 Vukosavlje 
e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

702 i 707-704 
web: 

www.vukosavlje.gov.ba/ 
 

На основу члана 16. став 1. и 2.  Закона о систему јавних служби (,,Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске (,,Службени гласник Републике 

Српске“ број 41/03 и 18/16), члана 36. став 35. Статута општине Вукосавље (,,Службени 

гласник општине Вукосавље“ број 6/17) Скупштина општине Вукосавље на сједници 

одржаној 30.6.2021.г. , донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника и чланова управног одбора 

 Јавне установе Центар за социјални рад Вукосавље 
 

1. За предсједника и чланове Управног одбора Јавне установе Центар за социјални 

рад Вукосавље именују се:  

  - Ведрана Никић, предсједник,  

 - Мелиса Мехић, члан, 

 - Аднан Мујановић, члан. 

2. Чланови Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Вукосавље 

именују се на мандат од четири године почев од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном 

гласнику општине Вукосавље.  
 

О б р а з л о ж е њ е 

Чланом 15. Закона о систему јавних служби (,,Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), прописано је да су органи установе управни одбор и 

директор, ако законом није другачије одређено док члан 16. истога Закона одређује да 

управни одбор установе именује и разрјешава оснивач. 

            Овај орган је, као представник оснивача, усвојио одлуку о расписивању конкурса и 

критеријумима за избор и именовање те именовао је комисију за спровођење поступка 

избора кандидата. 

Комисија је,  по расписаном конкурсу обавила разговор са кандидатима, извршила 

оцјењивање и утврдила ранг листу и приједлог кандидата који је доставила овом органу на 

разматрање. Сва три кандидата су испунила услове конкурса и освојила задовољавајући 

број бодова на разговору са комисијом.  

Имајући у виду све напријед наведено Скупштина општине Вукосавље је 

разматрала наведени приједлог и донијела Рјешење као у диспозитиву.  
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Упутство о правном лијеку: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може 

уложити жалба али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у 

року од 30 дана од дана достављања Рјешења.  

 

Број:01/1-013-37-4/21       ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.6.2021.г.                                        Нихад Бахић,с.р. 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 

470 Vukosavlje 
e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

702 i 707-704 
web: 

www.vukosavlje.gov.ba/ 
 

Broj:01-013-37-5/21 

Datum: 30.6.2021.g. 
 

     Na osnovu člana 36. stav (2) tačka 35) Statuta opštine Vukosavlje (,,Službeni Glasnik opštine 

Vukosavlje“ broj 6/17 ), člana 16. stav 6. Zakona o sistemu javnih službi (,,Službeni Glasnik 

Republike Srpske“ broj 68/07, 109/12 i 44/16) i člana 88. stav (1) Zakona o socijalnoj zaštiti 

(,,Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 37/12, 90/16, 94/19 i 42/20) Skupština opštine 

Vukosavlje na sjednici održanoj 30.6.2021.godine donosi sljedeće 

RJEŠENJE 

o razrješenju vršilaca dužnosti članova Upravnog odbora Javne ustanove 

Centar za kulturu Vukosavlje 

 

1. Razrješavaju se dužnosti vršioci dužnosti  članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu 

Vukosavlje i to: 

1. Jovan Kovačević,  

2. Daliborka Novaković, 

3. Nermina Omičević. 

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavljeno u Službenom glasniku 

opštine Vukosavlje.   

O b r a z l o ž e nj e 

Rješenjem Skupštine opštine Vukosavlje od 25.03.2021. godine imenovani su vršioci 

dužnosti članova Upravnog odbora JU Centar za kulturu Vukosavlje do završetka postupka javne 

konkurencije u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima. 

Odredbom člana 16. stav (6) Zakona o sistemu javnih službi određeno je da upravni 

odbor ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje i razrješava skupština 

opštine na prijedlog načelnika opštine. Imajući u vidu ovu odredbu i data ovlašćenja predloženo 

je da se imenovani članovi razrješe.  
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Imajući u vidu naprijed navedeno skupština opština Vukosavlje je prihvatila prijedlog 

načelnika i primjenom odredbe člana 36. stav (2) tačka 35) Statuta opštine Vukosavlje 

(,,Službeni Glasnik opštine Vukosavlje“ broj 6/17 ) odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.  

                    

          PREDSJEDNIK 

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

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 

Vukosavlje 
e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba  

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

707-704 
web: www.vukosavlje.gov.ba/ 

 

На основу члана 16. став 1. и 2.  Закона о систему јавних служби (,,Службени гласник 

Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 12. Закона о министарским, 

владиним и другим именовањима Републике Српске (,,Службени гласник Републике 

Српске“ број 41/03 и 18/16), члана 36. став 35. Статута општине Вукосавље (,,Службени 

гласник општине Вукосавље“ број 6/17) Скупштина општине Вукосавље на сједници 

одржаној 30.6.2021.г. , донијела је  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању предсједника и чланова управног одбора 

 Јавне установе Центар за културу Вукосавље 
 

1. За предсједника и чланове Управног одбора Јавне установе Центар за културу 

Вукосавље именују се:  

 

  - Јован Ковачевић, предсједник,  

 - Далиборка Новаковић, члан, 

 - Весна Пашалић, члан. 

 

2. Чланови Управног одбора Јавне установе Центар за културу Вукосавље именују 

се на мандат од четири године почев од дана ступања на снагу овог Рјешења. 

 

3. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у Службеном 

гласнику општине Вукосавље.  

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 15. Закона о систему јавних служби (,,Службени гласник Републике 

Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), прописано је да су органи установе управни одбор и 

директор, ако законом није другачије одређено док члан 16. истога Закона одређује да 

управни одбор установе именује и разрјешава оснивач. 

            Овај орган је, као представник оснивача, усвојио одлуку о расписивању конкурса и 

критеријумима за избор и именовање те именовао је комисију за спровођење поступка 

избора кандидата. 

Комисија је,  по расписаном конкурсу обавила разговор са кандидатима, извршила 

оцјењивање и утврдила ранг листу и приједлог кандидата који је доставила овом органу на 

разматрање. Сва три кандидата су испунила услове конкурса и освојила задовољавајући 

број бодова на разговору са комисијом.  

Имајући у виду све напријед наведено Скупштина општине Вукосавље је 

разматрала наведени приједлог и донијела Рјешење као у диспозитиву.  
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Упутство о правном лијеку: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може 

уложити жалба али се може покренути управни спор пред Окружним судом у Добоју у 

року од 30 дана од дана достављања Рјешења.  

 

Број:01/1-013-37-6/21      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум:30.06.2021.г.                            Нихад Бахић,с.р. 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 

470 Vukosavlje 
e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

702 i 707-704 
web: 

www.vukosavlje.gov.ba/ 
 

Broj: 01/1-013-37-7/21  

Datum: 30.6.2021.g. 
 

 

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

broj: 6/17), a nakon razmatranja Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ d.o.o. 

Vukosavlje, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 30.6.2021. godine, 

donijela je: 

 
Z A K LJ U Č A K 

 

o usvajanju Izvještaja o radu Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ d.o.o. Vukosavlje 

u 2020.g. 

 

I 

 

          Usvaja se Izvještaj o radu Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ d.o.o. Vukosavlje u  2020.g. 

 

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 

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 

Vukosavlje 

e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 

 

Bosna i Hercegovina 

Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

i 707-704 

web: www.vukosavlje.gov.ba/ 

 

Broj: 01/1-013-37-8/21  

Datum: 30.6.2021.g. 

 

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

broj: 6/17), a nakon razmatranja Programa rada Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ d.o.o. 

Vukosavlje za 2020.godinu, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 6. sjednici održanoj dana 

30.6.2021. godine, donijela je: 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

o usvajanju Programa rada  Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ d.o.o. Vukosavlje 

za 2021.g. 

 

I 

 

Usvaja se Programa rada  Javnog preduzeća „Eko-čistoća“ d.o.o. Vukosavlje za 2021.g. 

  

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 

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 

470 Vukosavlje 
e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

702 i 707-704 
web: 

www.vukosavlje.gov.ba/ 
 

 Na osnovu člana 36. stav (2). tačka 42) Statuta opštine Vukosavlje (,,Službeni Glasnik 

opštine Vukosavlje“ broj 6/17) i člana 30. stav (2) tačka 13. (,,Službeni glasnik Republike 

Srpske“ broj 97/16 I 36/19)), Skupština opštine Vukosavlje na sjednici održanoj 

30.6.2021.godine donosi sledeću 
 

O D L U K U 

o utvrđivanju statusa udruženja od opšteg interesa za opštinu Vukosavlje 
 

I 
 

“Udruženju penzionera opštine Vukosavlje”, ul. Muse Ćazima Ćatića bb, utvrđuje se 

status udruženja od opšteg interesa za opštinu Vukosavlje.   
 

II 
 

 Udruženje penzionera opštine Vukosavlje ostvaruje prava i obaveze na području opštine 

Vukosavlje u skladu sa Odlukom o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava NVO – 

udruženjima građana na području opštine Vukosavlje (,,Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ 

broj 2/16) koju je usvojila Skupština opštine Vukosavlje. 
 

III 
 

Sredstva za finansiranje rada udruženja obezbjediće se u Budžetu opštine Vukosavlje.  

Kod utvrđivanja visine sredstava uzimaće se u obzir program rada i aktivnosti udruženja 

za godinu za koju se dodjeljuju sredstva, kao i predhodno korišćena sredstva dodijeljena od 

strane opštine Vukosavlje.  

Visina sredstava određuje se na osnovu utvrđivanja godišnjeg programa sufinansiranja 

aktivnosti udruženja građana na koju saglasnost daje načelnik.  
 

IV 
 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objaviće se u „Službenom 

Glasniku opštine Vukosavlje“. 

 
 

Broj: 01/1-013-37-9/21      PREDSJEDNIK  

Datum, 30.06.2021. godine                 Nihad Bahić, s.r. 
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Босна и Херцеговина 
Република Српска 

Општина Вукосавље 

Скупштина општине 

Muse Ćazima Ćatića 163, 74 

470 Vukosavlje 
e-mail:  

opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

Bosna i Hercegovina 
Republika Srpska 

Opština Vukosavlje 

Skupština opštine 

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

702 i 707-704 
web: 

www.vukosavlje.gov.ba/ 
 

Na osnovu člana 36.stav 2. tačka 22. Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 

Vukosavlje“ broj 6/17), Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 

30.6.2021. godine, donijela je: 

O D L U K U 

o obilježavanju 8. septembra-Dana opštine Vukosavlje i imenovanju 

Organizacionog odbora za obilježavanje Dana opštine 
 

I 

          Dana opštine Vukosavlje 8.septembar obilježiće  se  2021.godine svečano i saglasno  

objektivnim mogućnostima. 

         Povodom Dana  opštine Vukosavlje, u srijedu 8. septembra, biće održana Svečana sjednica 

Skupštine opštine Vukosavlje na kojoj će biti dodijeljene opštinske nagrade i priznanja. 

II 

         Imenuje se Organizacioni odbor za obilježavanje Dana opštine Vukosavlje u sastavu: 

 

1. Borislav Rakić, Načelnik opštine-Predsjednik 

2. Nihad Bahić, Predsjednik Skupštine opštine-član 

3. Dejan Jović, Zamjenik Načelnika opštine-član 

4. Ilija Barukčić, Potpredsjednik Skupštine opštine-član 

5. Slavko Gojković  -član 

6. Zdravko Đurić  -član 

7. Amira Vugdalić         -član 

8. Fadil Sejdić               -član 

9. Srđan Tripić              -član 

10. Snježana Dabić          -član 

11. Ilija Čupić          -član                                                 
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III 

           Organizacioni odbor će donijeti odgovarajući Program i plan aktivnosti i manifestacija 

odgovarajućeg  kulturnog, sportskog i drugog sadržaja, kojima će biti obilježen Dan opštine 

Vukosavlje. 

IV 

           Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku 

opštine Vukosavlje“.                          

 

 

Broj: 01/1-013-37-10/21                                                           PREDSJEDNIK 
Datum:30.6.2021. g.                                                                   Nihad Bahić, s.r. 
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A K Т И   НАЧЕЛНИКА   О П Ш Т И Н Е 
 

На основу члана 59. став (1) тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број: 97/16), члана 57. Статута општине Вукосавље („Службени гласник 

општине Вукосавље“, број 6/17), Начелник општине Вукосавље, д о н о с и  
 

 

П Р А В И Л Н И К  

о измјени и допуни Правилника о организацији и систематизацији  

радних мјеста Општинске управе Вукосавље 

 

Члан 1. 
 

(1) У Правилнику о организацији и систематизацији радних мјеста Општинске управе 

Вукосавље (,,Службени гласник општине Вукосавље“ број 4/17, 6/18, 6/19, 12/19 i 

1/21), ( даљем тексту: Правилник), у члану 16. став (1) додаје се нова тачка 6. која 

гласи: 

 

,,6. Виши референт за водопривреду, шумарство, екологију и пољопривреду 

 

Категорија: намјештеник са високом стручном спремом 

 

Опис послова:  

- прикупља, анализира и систематизује податке о локалним водоводима  

- савјетодавна подршка и информисање оператера локалних водовода о било којим 

аспектима услуге водоснадбијевања на селима, 

- врши израду и техничку обраду формулара и образаца из домена 

водоснадбијевања, пољопрвиреде и шумарства,  

- координише активности организационих јединица Општинске управе по питању 

водоснадбијевања и санитације на селима; 

- координише и учествује у спровођењу активности дератизације, дезинсекције и 

дезинфекције које се организују на подручју општине Вукосавље; 

- води активности и предузима мјере према напуштеним животињама и кућним 

љубимцима; 

- прати стање у области квалитета ваздуха, учествује у изради потребних елабората, 

анализа о загађености ваздуха, воде, земљишта и природне средине. 

- врши контролу и предузима мјере на одлагалиштима смећа и другог отпада, врши 

контролу заштите воде у границама својих овлашћења. Контролише испуштање, 

полагање и одлагање у воде оних супстанци или другог материјала, који због 

својих физичких, хемијских или биолошких карактеристика или других особина 

могу да угрозе живот или здравље људи и водних екосистема 

- прати извршавање послова у комуналној области у вези са управљањем отпадом; 

- помаже у извршавњу послова стурчне службе начелника и скупшштине општине 

Вукосавље; 



05.јул 2021.         _ ___ Службени гласник општине Вукосавље     _____  Број 7_____ 

 
 

45 
 

- прикупља податке који се односе на организациону структуру стручне службе 

начелника општине, 

- спроводи мјере које се односе на информисање јавности о екологији, заштити 

животне средине, водопривреде, шумарства и пољопривреде, 

- води све евиденције и забиљешке уз сагласност непосредног руководиоца, 

- обавља и друге послове по налогу начелника општине и непосредног руководиоца.  

 

Сложеност послова:  

Технички послови .  

 

Самосталност у раду:  

Самосталност у раду ограничена је надзором и помоћи непосредног руководиоца у 

рјешавању сложених стручних питања.  

 

Одговорност:  

Одговорност за правилну примјену метода рада, поступака или стручних техника.  

 

Пословна комуникација:  

Контакти унутар и изван органа у којима је потребно да се дјелотворно пренесу 

информације које служе остваривању циљева рада. 

 

Посебни услови за обављање:  

Висока стручна спрема, VII степен, природно-математички факултет, технички или 

друштвени смјер, бачелор примјењене биологије, пољопривредни инжињер  и 

слично, најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима, 

положен возачки испит Б категорије, познавање рада на рачунару. 

 

Број извршилаца:  

Један (1).“ 
 

Члан 3. 

  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Вукосавље.  
 

         НАЧЕЛНИК 

 

        Борислав Ракић, мастер. екон. 

 

  

Број:02/1-12-4/21 

Датум: 30.06.2021. године 
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A K Т И   ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ 
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