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Broj: 01/1-013-33-14/20
Datum: 20.10.2020. godine
Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ broj:
6/17), a nakon razmatranja Izvoda iz zapisnika sa 39. sjednice Skupštine opštine Vukosavlje
održane 07.10.2020. godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 40. sjednici održanoj dana
20.10. 2020. godine donijela je:
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvoda iz zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine opštine Vukosavlje
I
Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa XXXIX sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane
07.10.2020. godine.
II
Izvod iz Zapisnika iz tačke I čini sastavni dio ovog Zaključka.
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III
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku opštine
Vukosavlje“.
PREDSJEDNIK
Zehid Omičević, s.r.
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VUKOSAVLJE
SKUPŠTINA OPŠTINE VUKOSAVLJE
Broj: 01-13-35-3/20
Datum: 20.10.2020. 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 40.sjednici održanoj dana 20.10.2020. godine, d o n o s i
R J E Š E NJ E
o razrješenju člana Opštinske izborne komisije
1. Amela Mujanović iz Vukosavlja, razrješava se dužnosti člana Opštinske izborne komisije
Vukosavlje, zbog podnošenja neopozive ostavke.
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 13.02.2020. godine Skupština opštine Vukosavlje donijela je Rješenje kojim je Amela
Mujanović iz Vukosavlja imenovana za člana Opštinske izborne komisije Vukosavlje na mandat
od sedam godina, da bi dana 28.09.2020. godine podnijela neopozivu ostavku, zbog, kako
navodi, nekorektnog ponašanja i postupaka predstavnika pojedinih političkih subjekata.
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
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opštinskih izbornih komisija razrješava skupština opštine, uz saglasnost Centralne izborne
komisije.
U skladu sa odredbama članova 9. stav (3) i (4) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja,
imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i
Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ 29/18 i 36/19) utvrđeno je da mandat člana
izborne komisije može prestati i prije isteka vremena, porpisanog stav (1) ovog člana, u slučaju
da član izborne komisije podnese ostavku.
Na osnovu naprijed navedenog, uzimajući u obzir činjenicu da je članica Opštinske izborne
komisije podnijela neopozivu ostavku, donosi se rješenje kao u izreci, nakon čega će se zatražiti i
saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.
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,
2. CIK BiH
3. a/a

Zehid Omičević, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VUKOSAVLJE
SKUPŠTINA OPŠTINE VUKOSAVLJE
Broj: 01-13-35-4/20
Datum: 20.10.2020. godine
Na osnovu člana 2.12. stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,
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), člana 7. stav 1. tačka d) Uputstva o
utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova osnovne izborne
jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 29/18 i 36/19) i člana 36. stav 2.
tačka 23. Statuta opštine Vukosavlje (Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ broj: 6/17) Skupština
opštine Vukosavlje na svojoj 40. redovnoj sjednici održanoj dana 20.10.2020. godine d o n o s i:

R J E Š E NJ E
o imenovanju zamjenskog člana Opštinske izborne komisije izborne jedinice Vukosavlje
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1. MELINA KUMBARIĆ imenuje se za zamjenskog člana Opštinske izborne komisije
Vukosavlje.
2. Mandat imenovanog člana Opštinske izborne komisije Vukosavlje traje do izbora novog člana
po postupku propisanom članom 2.12 stav (5) ovog zakona a teče od dana davanja saglasnosti
Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na ovo Rješenje.
3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Centralne izborne
komisije Bosne i Hercegovine, a biće objavljeno u „Službenom glasniku opštine Vukosavlje“.
O b r a z l o ž e nj e
Skupština opštine Vukosavlje svojim Rješenjem broj: 01/1-013-35-3/20 od 20.10.2020. godine
razrješila je dužnosti Amelu Mujanović člana Opštinske izborne komisije Vukosavlje, radi
podnošenja neopozive ostavke.
Nakon toga Skupština opštine je, u skladu sa članom 2.15 stav (2) 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 i
31/16) i člana 8. stav (3) Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i
obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni
glasnik Bosne i Hercegovine“ 29/18 i 36/19) provela postupak imenovanja zamjenskog člana
Opštinske izborne komisije, bez provođenja propisanog postupka izbora iz člana 2.12 stav (5)
Izbornog zakona i rješila je kao u izreci ovog Rješenja.
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
dostavljanja Rješenja.
DOSTAVLJENO:

PREDSJEDNIK

4. Imenovanoj,
5. CIK BiH,
6. a/a

Zehid Omičević, s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VUKOSAVLJE
SKUPŠTINA OPŠTINE VUKOSAVLJE
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Broj: 01/1-013-35-6/20
Datum: 20.10.2020. godine
Na osnovu odredbe člana 52. stav (4) Zakona o službenicima i namještenicima u organima
jedinice lokalne samouprave (''Službeni glasnik Republike Srpske'', broj: 97/16) ) i člana 36. stav
(2) tačka 23) Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj: 6/17)
Skupština opštine Vukosavlje, na 40. redovnoj sjednici održanoj dana 20.10.2020. godine,
donijela je:
R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine Vukosavlje
1. Bojan Popović, dipl. pravnik imenuje se za vršioca dužnosti sekretara Skupštine opštine
Vukosavlje, sa danom 20.10.2020. godine, na period od 90 dana.
2. Ovo rješenje biće objavljeno u „Službenom glasniku opštine Vukosavlje“.
O b r a z l o ž e nj e
Dužnost sekretara Skupštine opštine Vukosavlje do 07.07.2020. godine obavljao je Safet Subašić,
dipl. pravnik, sve do iznenadne smrti koja se dogodila navedenog dana.
Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave određeno je
da se nakon prestanka mandata sekretara SO Vukosavlje, imenuje vršilac dužnosti najduže za
period od 90 dana.
Obzirom da je ovo izborna godina te da je za provođenje konkurse procedure potrebno da
protekne određeno vrijeme, te imajući u vidu neizvjesnost koja je prouzrokovana korona
virusom, kao i raspoložive kadrovske kapacitete predloženo je da se imenuje vršilac dužnosti
sekretara na period od 90 dana.
Kao kandidat predložen je opštinski službenik, Bojan Popović koji ispunjava uslove za
imenovanje. Opšte uslove je ispunio jer se radi o opštinskom službeniku kao i posebne jer
posjeduje zvanje dipl. pravnika, ima preko šest godina iskustva u traženom stepenu obrazovanja i
poležen stručni ispit za rad u upravi.
Odredbom člana 52. stav (5) Zakona o službenicnima i namještenicima u organima jedinica
lokalne samouprave određeno je da vršilac dužnosti sekretara skupštine opštine mora da
ispunjava opšte uslove za zapošljavanje u opštinskoj upravi i posebne uslove za imenovanje u
skladu sa ovim zakonom, dok je odredbom člana 51. stav (3) istog zakona određeno da su
posebni uslovi zvanje dipl. pravnik, najmanje tri godine u traženom stepenu obrazovanja i
položen stručni ispit u upravi.
Imajući u vidu sve naprijed navedeno odlučeno je kao u dispozitivu.
Uputstvo o pravnom lijeku: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Odboru za žalbe opštine
Vukosavlje u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.
PREDSJEDNIK
Zehid Omičević, s.r.
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Broj: 01/1-013-35-5-2/20
Datum:20.10.2020.godine
Na osnovu člana člana 39. stav (2) tačka 11) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik
Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19) i 36. stav (2) tačka 13) Statuta opštine Vukosavlje
(„Službeni glasnik opštine Vukosavlje“ broj: 6/17) Skupštine opštine Vukosavlje je na svojoj 40.
redovnoj sjednici održanoj 20.10.2020.godine donijela slijedeću:
ODLUKU
o izmjeni Odluke o kupovini zemljišta za potrebe vodosnabdijevanja
I
U Odluci o kupovini zemljišta za potrebe vodosnabdijevanja, broj: 01/1-013-42-8/18 od
05.12.2018. godine („Službeni glasnik opštine Vukosavlje, broj: 9/18), tačka II mijenja se i glasi:
„II
Kupoprodajna cijena nepokretnosti iz prethodne tačke utvrđuje se u iznosu od 19.600,00 KM
(devetnaesthiljadašeststotina konvertibilnih maraka i 00/100).“
II
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „Službenom glasniku opštine
Vukosavlje“.
PREDSJEDNIK
Zehid Omičević, s.r.
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