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Službeni glasnik opštine Vukosavlje,
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470
Vukosavlje
e-mail: opstina@vukosavlje.gov.ba
tel./fax: +387 (0)53/ 707-702
Odgovorni urednik:
Safet Subašić, sekretar

Četvrtak, 21. avgust 2018.g.

VUKOSAVLJE

Broj 6/18

Izdaje Skupština opštine
Vukosavlje
Izlazi po potrebi
Žiro račun: NLB Razvojna
banka a.d. Banja Luka
Filijala Modriča
5620110000000441

SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE VUKOSAVLJE

A K T I S K U P Š T I N E O P Š T I N E
BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VUKOSAVLJE
SKUPŠTINA OPŠTINE
VUKOSAVLJE

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

6/17), a nakon razmatranja Izvoda iz Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine opštine Vukosavlje

održane 27.06.2018. godine, Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 18. sjednici održanoj dana

20.08.2018. godine, donijela je:

Z A K LJ U Č A K

O USVAJANJUIZVODA IZ ZAPISNIKA SA XVIII SJEDNICE SKUPŠTINE OPŠTINE

I

Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 18. sjednice Skupštine opštine Vukosavlje održane

27.06.2018.godine.

II

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

opštine Vukosavlje“.

Broj: 01/1-013-31-2 /18 PREDSJEDNIK
Datum:20.08.2018.g. Zehid Omičević, s.r.
21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______
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BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VUKOSAVLJE
SKUPŠTINA OPŠTINE
VUKOSAVLJE

Na osnovu člana 36. Statuta opštine Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine Vukosavlje” broj: 6/17)

i člana 13. Odluke o ustanovljavanju i dodjeli opštinskih nagrada i priznanja (“Službeni glasnik

opštine Vukosavlje” broj: 7/15), Odluke Komisije za nagrade i priznanja Skupštine opštine

Vukosavlje, 01/1-013-24-4/18, od 16.8.2018.g., Skupština opštine Vukosavlje na svojoj 19.

sjednici, održanoj dana 20.8.2018. godine, d o n i j e l a j e:

O D L U K U
o dodjeli opštinskih priznanja i nagrada za 2018. godinu

I

Povodom 8. septembra, Dana opštine Vukosavlje, dodjeljuju se opštinska priznanja i
nagrade za 2018. godinu, i to:

I – PLAKETA

1. Vlada Republike Srpske - za izuzetan doprinos u razvoju i napretku opštine

Vukosavlje,

2. Fadil Sejdić - za izuzetan doprinos u razvoju sporta u opštini Vukosavlje.

II-POVELJA POČASNI GRAĐANIN

1. Ljubomir Perić - za izuzetan doprinos u oblasti zdravstvene zaštite građana opštine

Vukosavlje

III – ZAHVALNICA

1. Ljubiša Lukić, trener ženske fudbalske ekipe SŠC “Nikola Tesla” Vukosavlje-za

postignute rezultate u oblasti sporta i fizičke kulture ;

2. Ivica Filipović, za humanitani rad i doprinos u razvoju Mjesne zajednice Pećnik;

3. Mirza Zahirović, član fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Footsal/u za

postignuti rezultat u oblasti sporta;

4. Ženska fudbalska ekipa Srednjoškolskog centra “Nikola Tesla”- za osvojeno treće

mjesto na regionalnom takmičenju u okviru malih olimpijskih igara Republike Srpske.
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1.Emira Suljić, učenica trećeg razreda Srednjoškolskog centra “Nikola Tesla”
Vukosavlje-zanimanje ekonomski tehničar za ostvaren odličan uspjeh i primjerno
vladanje u školskoj 2017/2018 godini.

2.Saša Stanković, učenik trećeg razreda Srednjoškolskog centra “Nikola Tesla”
Vukosavlje-zanimanje ekonomski tehničar za ostvarene rezultate u oblasti sporta
(osvojeno drugo mjesto na regionalnom takmičenju i plasman na republičko
takmičenje u atletici);

3.Denis Rizvić, učenik drugog razreda Srednjoškolskog centra “Nikola Tesla”
Vukosavlje, zanimanje - auto mehaničar, za osvojeno treće mjesto na regionalnom
takmičenju u oblasti sporta- atletika;

4.Anđela Stanojević, Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vukosavlje, učenik generacije i
dobitnica Vukove diplome, zbog postignutog izuzetnog uspjeha u učenju i vladanju;

5.Kristina Jovičić, Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vukosavlje, , dobitnica Vukove
diplome, zbog postignutog izuzetnog uspjeha u učenju i vladanju;

6.Admir Zahirović, Osnovna škola “Aleksa Šantić” Vukosavlje, , dobitnica Vukove
diplome, zbog postignutog izuzetnog uspjeha u učenju i vladanju

II

Priznanja i nagrade iz člana 1. ove Odluke, uručuju se na Svečanoj sjednici Skupštine
Opštine u okviru svečanog obilježavanja 8. septembra, Dana opštine Vukosavlje, koja će se održati
07.09.2018. godine u Društvenom domu Jakeš.

III

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Organizacioni odbor za obilježavanje 8. Septembra -
Dana opštine Vukosavlje.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena u „Službenom glasniku
opštine Vukosavlje“.

Broj: 01/1-013-31-3 /18 PREDSJEDNIK
Datum:20.8.2018. g. Zehid Omičević, s.r.
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BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA VUKOSAVLJE
SKUPŠTINA OPŠTIINE
VUKOSAVLJE

Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 21) Zakona o lokalnoj samoupravi (''Službeni glasnik Republike
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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 svojoj 19. sjednici održanoj dana
20.8.2018.godine, donijela je:

R J E Š E NJ E
o razrješenju vršioca dužnosti načelnika

Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

1. Zekerijah Bahić, dipl. politolog iz Vukosavlja, razrješava se vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti zbog isteka vremena na koji je imenovan, sa danom
20.8.2018.godine
2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljeno u „Službenom glasniku opštine
Vukosavlje“.

O b r a z l o ž e nj e

Zekerijah Bahić imenovan je za vršioca dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu i
društvene djelatnosti na 5. redovnoj sjednici Skupštine opštine, održanoj dana 17.04.2018. godine,
i to do okončanja postupka imenovanja načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, a
najduže za period od 90 dana.

Budući da je proteklo vrijeme na koje je Zekerijah Bahić imenovan kao vršilac dužnosti,
potrebno je u skladu sa Zakonom o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne
samouprave, rješenjem Skupštine ošptine Vukosavlje utvrditi razrješenje službenika Zekerijaha
Bahića sa mjesta vršioca dužnosti.

S tim u vezi, Načelnik opštine Vukosavlje je, kao ovlašteni predlagač, u cilju otklanjanja
utvrđenih nepravilnosti koji se odnose na protek roka na koji je imenovan Zekerijah Bahić,
Skupštini opštine Vukosavlje, predložio njegovo razrješenje sa mjesta vršioca dužnosti načelnika
Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti.

Na osnovu naprijed navedenog, Skupština opštine Vukosavlje je na redovnoj sjednici
održanoj dana 20.8.2018.godine odlučila na način kako je to navedeno 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.

Broj: 01/1-013-31-4/18 PREDSJEDNIK
Datum:20.8.2018. g. Zehid Omičević, s.r.

21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______
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Na osnovu člana 36. stav (2) tačka 23) Statuta opštine Vukosavlje (,,Službeni glasnik opštine
Vukosavlje“ broj 6/17), Skupština opštine Vukosavlje, na 19. redovnoj sjednici održanoj dana
20.8.2018.godine, donijela je

R J E Š E NJ E
o imenovanju vršioca dužnosti Načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti

I

Za vršioca dužnosti Načelnika odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti imenuje se Zekerijah
Bahić, dipl. politolog iz Vukosavlja.

II

Imenovanje se vrši do okončanja postupka izbora i imenovanja Načelnika odjeljenja za privredu i
društvene djelatnosti u skladu sa zakonom.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i biće objavljeno u ,,Službenom
glasniku opštine Vukosavlje“.

Broj: 01/1-013-31-5/18 PREDSJEDNIK
Datum:20.8.2018.godine Zehid Omičević, s.r.

21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ВУКОСАВЉЕ

На основу члана 36. став 2) тачка 36) Статута општине Вукосавље („Службени гласник
општине Вукосавље“ број 6/17) члана 39. став 1) тачка 34) Закона о локалној самоурави
(„Службени гласник Републике Српске“97/16) и члана 12. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), Скупштина општине
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Вукосавље је на сједници одржаној 20.08.2018. године, донијела је

О Д Л У К У
о оснивању Јавне установе Центар за културуВукосавље

I

Скупштина општине Вукосавље (у даљем тексту: Оснивач) оснива Јавну установу
Центар за културу Вукосавље (у даљем тексту: Установа), ради остваривања општег
интереса којим се обезбјеђује остваривање права и дужности правних и физичких лица и
остваривање другог законом утврђеног интереса у области културе и других друштвених
дјелатности.

II

1) Назив Установе је: Јавна установа Центар за културуВукосавље (у даљем тексту:
Установа).

2) Сједиште Установе је у Вукосављу,Трг Василија Остршког број 2.

III

1) Дјелатност Установе је:

- 90.01 Извођачка дјелатност
- 90.02 Помоћне дјелатности у извођачкој дјелатности,
- 90.03 Умјетничкостваралаштво,
- 90.04 Рад умјетничких друштава,
- 91.02 Дјелатност музеја,
- 93.2 Забавне и рекреативне дјелатности,
- 59.14 Дјелатности приказивања филмова,
- 85.5 Остало образовање,
- 85.52 Образовање у области културе,
- 85.59 Остало образовање, д. н.,
- 58.11 Издавање књига,
- 58.19 Остала издавачкадјелатност,
- 56.30 Дјелатности припреме и послуживања пића (кафана, кафе бар, кафе
посластичарница, интернет кафе, кафетерија и сл),

- 79.90 Остале резервацијске услуге и припадајуће дјелатности.

3) Установа без уписа у регистар може да обавља и друге дјелатности које служе
дјелатности уписаној у регистар, а које се уобичајено обављају уз те дјелатности, а
мањем обиму или повремено, све у циљу остваривања функције за које је основана.

IV

1) Средства за финансирање Установе обезбјеђује Оснивач из буџета општине и Установа
из властитих прихода које оствари кроз обављање основних и споредних дјелатности.

2) Оснивачки улог оснивача износи 2.000,00 КМ.

V
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Установа не може вршити промјене у регистрацији дјелатности из тачке III ове одлуке,
без сагласности оснивача.

VI

Установаима својство правног лица које стиче уписом у регистар коднадлежног суда.

VII

Начелник општине Вукосавље даје сагласност на Статут Установе и Правилник о
организацији рада и систематизацији послова и радних мјеста, а Оснивач даје сагласност на
годишњи програм рада и финансијски план установе, те разматра и усваја годишњи
извјештај о пословању и годишњи обрачун установе.

VIII

Органи Установе су управни одбор и директор.

IX

1) Управни одбор је орган управљања у Установи.
2) Управни одбор Установе именује и разрјешава оснивач на приједлог Начелника

општине Вукосавље а након спроведеног поступка јавне конкуренције.
3) Заослени у Установине могу бити чланови њеног Управног одбора.
4) Управни одбор има предсједника и два члана.

X

1) Директор руководи, представља и заступа Установуи одговоран је за законитост
њеног рада.

2) Директора Установеименује и разрјешава Оснивач, уз претходно спроведен поступак
јавне конкуренције.

XI

Надлежности, услови и поступак именовања и разрјешења предсједника и чланова
управног одбора Установе,њихова права и обавезе, као и услови, начин и поступак
именовања директора и његова права и обавезе, регулишу се статутом Установе.

XII

1) Истовремено са доношењем ове Одлуке, оснивач ће, до избора органа Установе путем
поступка јавне конкуренције, као привремене органе управљања Установом
именовати привремени управни одобор и вршиоца дужности Установе.

2) Привремени управни одбор именује и разрјешава Оснивач посебним актом а састоји
се од предсједника и два члана.

3) Надлежности привременог управног одбора су доношење Статута Установе и других
неопходних аката, као и програма рада и финансијског плана Установе у оснивању,
одлучивање о коришћењу средстава Установе у складу са законом, као и вршење
других послова утврђених овом Одлуком и другим законским и подзаконским
прописима.

4) Надзор над законитошћу рада Установеврши надлежно министарство.
5) Инспекцијски надзор над примјеном овог акта врши Републичка управа за
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инспекцијске послове путем надлежних инспектора и надлежних инспектора у
саставу јединица локалне самоуправе.

XIII

1) Вршиоца дужности директора Установе у оснивању именује и разрјешава Оснивач
посебним актом.

2) Вршилац дужности директора има сва права и дужности директора одређена законом
и актом о оснивању Установе као и права предузимања свих радњи везаних за упис
Установеу судскирегистар.

XIV
1) Установа престаје да ради кад не испуњава услове прописане важећим законским

прописима.
2) Поступак за престанак рада Установе покреће оснивач или надлежно министарство за

вршење надзора над законитошћу рада Установе.
3) Акт о престанку рада Установедоноси Оснивач.

XV

Установа дужна је да донесе свој Статут, у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове Одлуке.

XVI

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Вукосавље“.

Број:01/1-013-31-6/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.8.2018.г. Зехид Омичевић, с.р.

21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ВУКОСАВЉЕ

На основу члана 4. став 2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима

Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 41/03), члана 12. став 2)

тачка ж) и члана 16. Закона о систему јавних служби (,,Службени гласник Републике
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Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. Статута општине Вукосавље (,,Службени

гласник општине Вукосавље“ број 6/17), те тачке XII Одлуке о оснивању Јавне установе

Центар за културу Вукосавље број:0171-013-31-6/18,од 20.8.2018.г., Скупштина општине

Вукосавље на својој редовној сједници одржаној 20.8.2018.године, донијела је

Р Ј ЕШ ЕЊ Е
о именовању предсједника и чланова привременог управног одбора

Јавне установе Центар за културу

1. За предсједника и чланове привременог управног одбора Јавне установе Центар за
културуименује се:

- Јован Ковачевић, предсједник,
- Далиборка Новаковић, члан,
-Нермина Омичевић, члан.

2. Предјседник и чланови привременог управног одбора именује се до завршетка поступка
јавне конкуренције за избор и именовање директора у складу са Законом о министарским,
владиним и другим именовање.

3. Задатак привременог управног одбора је да у складу са законом и Одлуком о оснивању
Јавне установе Центар за културу Вукосавље, донесе Статут и неопходна акта Установе,
донесе Програм рада и финансијски план установе у оснивању, одлучује о коришћењу
средстава у складу са законом и врши и друге послове утврђене законом и овим Рјешењем.

4. 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

Скупштина општине Вукосавље је на сједници одржаној 20.8.2018.г.донијела Одлуку
о оснивању Јавне установе Центар за културуВукосавље.

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.

Тачком XII Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за културу Вукосавље
прописано је да ће оснивач истовремено са доношењем поменуте Одлуке посебним актом
именовати управни одобор и вршиоца дужности директора, те су утврђена њихова
овлаштења.

Приједлог за именовање предсједника и чланова привременог управног одбора
установе у оснивању доставио је Начелник општине.

Имајући у виду све напријед наведено Скупштина општине Вукосавље је разматрала
наведени приједлог и донијела Рјешење као у диспозитиву.

Упутство о правном лијеку: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може
уложити жалба али се може покренути управни спор пред Окружним судому Добоју у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Број:01/1-013-31-7/18 ПРЕДСЈЕДНИК
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Датум:20.8.2018.г. Зехид Омичевић,с.р.

21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ

СКУПШТИНАОПШТИНЕ

ВУКОСАВЉЕ

На основу члана 4. став 2) Закона о министарским, владиним и другим именовањима

Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске“ број 41/03), члана 12. став 2)

тачка ж) и члана 18. Закона о систему јавних служби (,,Службени гласник Републике

Српске“ број 68/07, 109/12 и 44/16), члана 36. Статута општине Вукосавље (,,Службени

гласник општине Вукосавље“ број 6/17), те тачке XII Одлуке о оснивању Јавне установе

Центар за културу Вукосавље број:01/1-013-31-6/18, од 20.8.2018.г., Скупштина општине

Вукосавље на својој редовној 19. сједници одржаној 20.8.2018.године , донијела је
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Р Ј ЕШ ЕЊ Е
о именовању вршиоца дужности директора

Јавне установе Центар за културу

1. За вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за културу именује се Срђан
Трипић.

2. Вршилац дужности директора именује се до завршетка поступка јавне конкуренције за
избор и именовање директора у складу са Законом о министарским, владиним и другим
именовање.

3. Вршилац дужности директора има сва права и дужности директора одређена Законом и
актом о оснивању Установе као и права предузимања свих радњи за упис установе у судски
регистар.

4. 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

Скупштина општине Вукосавље је на сједници одржаној 20.8.2018.године донијела
Одлуку о оснивању Јавне установе Центар за културуВукосавље.

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 18. истога закона одређује да директора
установе именује и разрјешава оснивач.

Тачком XII Одлуке XII Одлуке о оснивању Јавне установе Центар за културу
Вукосавље прописано је да ће оснивач истовремено са доношењем поменуте Одлуке
посебним актом именовати управни одобор и вршиоца дужности директора, те су утврђена
њихова овлаштења.

Приједлог за именовање вршиоца дужности директора установе у оснивању
доставио је Начелник општине.

Имајући у виду све напријед наведено Скупштина општине Вукосавље је разматрала
наведени приједлог и донијела Рјешење као у диспозитиву.

Упутство о правном лијеку: Ово Рјешење је коначно и против истог се не може
уложити жалба али се може покренути управни спор пред Окружним судому Добоју у року
од 30 дана од дана достављања Рјешења.

Број:01/1-013-31-8/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум:20.8.2018.г.Зехид Омичевић,с.р.
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21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA VUKOSAVLJE

SKUPŠTINA OPŠTINE

VUKOSAVLJE

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

6/17), člana 123. Poslovnika o radu Skupštine opštine Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine

Vukosavlje“ broj: 7/17), a nakon razmatranja aktuelne problematike u radu Javnog preduzeća

„Eko-čistoća“, d.o.o. Vukosavlje na svojoj 19. sjednici održanoj dana 20.08.2018. godine, donijela

je sljedeću:

P R E P O R U K U

organima Komunalnog preduzeća “Eko-čistoća”, d.o.o. Vukosavlje i organima javne vlasti u

opštini Vukosavlje

I
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Skupština opštine Vukosavlje daje preporuku organima KP “Eko-čistoća”, d.o.o. Vukosavlje

da u buduće spriječe bilo kakav pokušaj ometanja procesa rada u Preduzeću i samoinicijativno

uključivanje u proces rada lica koja nisu primljena na rad od strane nadležnog organa Preuzeća, te

da u tom slučaju odmah preduzmu sve zakonske mjere kako bi to spriječili.

Svim organima i pojedincima u institucijama javne vlasti u opštini Vukosavlje preporučuje se

da u ime, Komunalnog preduzeća “Eko-čistoća” d.o.o. Vukosavlje ne čine ništa bez prethodne

saglasnosti nadležnih organa i službenih lica Preduzeća.

II

Ovaj Preporuka biće objavljena u “Službenom glasniku opštine Vukosavlje“.

Broj:01/1-013-31- 9/18 PREDSJEDNIK
Datum:20.08.2018.g. Zehid Omičević, s.r.

21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______

A K T I N A Č E L N I K A O P Š T I N E

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ
НАЧЕЛНИКОПШТИНЕ
ВУКОСАВЉЕ

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 Правилника о организацији и систематизацији

радних мјеста Општинске управе Вукосавље

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се измјене Правилника о организацији и
систематизацији радних мјеста Општинске управе Вукосавље (,,Службени гласник општине
Вукосавље“ број 4/17), у даљем тексту: Правилник.
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Члан 2.

У члану 13. Правилника, став (1) тачка 6. мијења се у цијелости и гласи:

,,6. Самостални стручни сарадник за послове цивилне заштите и рад мјесних
заједница

Категорија:Општински службеник пете категорије

Звање: Самостални стручни сарадник трећег звања

Опис послова:
припрема нацрте и приједлоге процјене угрожености становништва и материјалних добара
у случају рата или непосредне ратне опасности, природних или других несрећа и потребе
заштите становништва и материјалних добара,
припрема документациону основу за израду планова заштите и спасавања од елементарне
непогоде и друге несреће,
предлаже ангажовање предузећа, организација и јединица цивилне заштите ради
спровођења мјера заштите и спашавања,
учествује у изради планова обуке снага цивилне заштите и становништва,
учествује у изради планова употребе и дјеловања цивилне заштите у случају ратне
опасности, природних и других несрећа, предлаже мјере о обавјештавању становништва о
опасностима насталим посљедицама и мјерама које се предузимају,
утврђује организациону структуру цивилне заштите, односно заштите и спашавања за
општину Вукосавље,
изучава и анализира стање у области цивилне заштите и предлаже мјере за њену
унапређење,
прати и спроводи законске и подзаконскепрописе из области заштите и спашавања,
предлаже мјере заштите и спашавања,
учествује у активностима које се односе на спровођење превентивних и оперативних мјера
заштите и спашавања,
информише јавност о опасностима од елементарне непогоде и друге несреће и мјерама
заштите и спашавања
учествује у анализи насталих посљедица и у вези с тим предлаже накнадне мјере и
активности за санирање посљедица елементарних непогода,
извршава и обезбјеђује извршавање одлука Скупштине општине и других прописа и аката
које доноси Скупштина и начелник општине из дјелокруга ЦЗ,
организује послове на прикупљању података о постојању минских поља и неексплодираних
минских средстава, те води евиденцију о истима,
води регистар мјесних заједница,
координише рад органа мјесних заједница и са њиховима представницима одржава сталне
контакте те за њих обавља административне и стручне послове и врши надзор над њиховим
радом
обавља и друге послове по налогу начелника одјељења.

Сложеност послова:
Прецизно одређени сложени послови у којима се примјењују утврђене методе рада,
поступци или стручне технике.

Самосталност у раду:
Самосталност у раду ограничена је надзором и помоћи непосредног руководиоца у
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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, правни факултет са остварених најмање 240 ECTS
бодова или еквивалент, најмање једна (1) година радног искуства, положен стручни испит за
рад у управи, положен возачки испит Б категорије.

Број извршилаца:
Један (1).“

Члан 3.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Вукосавље.

Број:02/1-12-8/18 НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2018. г. Борислав Ракић, дипл. екон., с.р.

21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______
РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ
НАЧЕЛНИКОПШТИНЕ
ВУКОСАВЉЕ

На основу члана 99. став (2) Закона о службеницима и намјештеницима у органима
јединице локалне самоуправе („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

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМАПРАВИЛНИКАО ПОСТУПКУ ЗАПОШЉАВАЊАПРИПРАВНИКА

САВИСОКОМСТРУЧНОМ СПРЕМОМ У УПШТИНУ ВУКОСАВЉЕ

Члан 1.

Овим Правилником утврђују се измјене Правилника о поступку запошљавања
приправника са високом стручном спремом у општину Вукосавље (,,Службени гласник
општине Вукосавље“ број 3/18), у даљем тексту: Правилник.

Члан 2.
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(1) У члану 9. став (1) Правилника, тачке: ,,1) просјек оцјена који је приправник
остварио током студирања“ и ,,2) трајање незапослености након стицања дипломе високе
стручне спреме према евиденцији надлежне службе за запошљавање,“ бришу се.

(2) Тачка 3) постаје тачка 1).

Члан 3.

(1) Чланови 10. и 11. бришу се.

(2) Досадашњи чланови 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26.
постају 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и 24.

Члан 4.

У члану 17. став (3) ,,У случају да кандидати имају једнак број бодова, предност има
онај који је током студирања остварио већи просјек оцјена, а у случају истог просјека онај
кандидат који је на интервју остварио већи број бодова, а у случају истог броја бодова и по
овом критеријуму предност има онај кандидат који је дуже времена био евидентиран на
евиденцији незапослених лица.“брише се.

Члан 5.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Вукосавље.

Број:02/1-123-6/18 НАЧЕЛНИК
Датум: 20.08.2018. г. Борислав Ракић, дипл. екон., с.р.
21. avgust 2018. Službeni glasnik opštine Vukosavlje Broj:6_______

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ВУКОСАВЉЕ
НАЧЕЛНИКОПШТИНЕ
ВУКОСАВЉЕ

На основу члана 59. став (1) тачка 20. у вези члана 54. став (3) Закона о локалној самоуправи

(,,Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), и у вези члана 17. Закона о

службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (,,Службени

гласник РепубликеСрпске“ број 97/16), Начелник општине доноси

УПУТСТВО ЗАПОСЛЕНИМО КОРИШТЕЊУ ИНТЕРНЕТАОПШТИНЕ
ВУКОСАВЉЕ

I – УВОД

1. Овим Упутством дају се опште смјернице, којима се одређује прихватљив и
неприхватљив начин приступању Интернету за запослене који користе информациони
систем у општини Вукосавље (у даљем тексту: Општина), од којих зависи благовремено и
квалитетно обављање послова радног мјеста, а у оквиру реализације дужности запослених
да материјална средства која су им повјерена у вршењу послова радног мјеста користе
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намјенски, економично и ефикасно, искључиво за обављање послова за чију намјену су и
одобрена.

2. Право приступа Интернету остварују сви запослени као корисници
информационог система са радних станица које су придружене општнском информационом
систему.

3. Приступ Интернету врши се путем општинске ЛАН мреже заштићене фајерволом
и антивирусом. За креирање функционалног и сигурног приступа Интернету од стране свих
запослених задужен је ИТ администратор Општине.

II - ПРИХВАТЉИВАУПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА

4. Приступ Интернету је омогућен у слиједеће службене сврхе:
 Приступ информацијама и подацима објављеним на web страницама осталих

институција на свим нивоима државе, међународних организација и невладиних

организација;

 Приступ информацијама намјењеним професионалном развоју, укључујући он-лине

дискусије или дебате;

 Приступ web страницама професионалних удружења, тијелима за едукацију и

осталим институцијама у сврху јачања професионалних капацитета корисника;

 Приступ информацијама потребним за објављивање административних,

финансијских и техничких послова;

 Приступ базама података и спашавање докумената који су потребни у свакодневном

објављању послова;

 Постављање питања из домена свакодневнихпослова на интернет форумима;

 Приступ глобалним веб базираним системима електронске поште.

5. Употреба Интернета у приватне сврхе је дозвољена уколико иста не нарушива
пословање и углед институције, те функционалност и сигурност информационог система.

6. Контролу приступа интернету и начина кориштења истог, те конфигурацију
рачунара, може вршити само администратор система.

III- НЕПРИХВАТЉИВАУПОТРЕБА ИНТЕРНЕТА

7. Неприхватљива употреба Интернета подразумјева:
 Кориштење Интернета у супротности са важећим законским прописима особито на

начин који представља кривично дјело и прекршај;

 Кршење ауторских права скидањем и инсталирањем неауторизованог софтвера и

кориштењем неауторизираних електронских докумената;

 Неовлаштено скидање софтвера, извршних датотека, база података и сличних

технологија на радне станице информационог система;

 Нарушавање интегритета информационог система намјерним пропагирањем

компјутерских вируса, црва и сличних програма, загушавањем Интернет саобраћаја,

покушајем заобилажења мјера сигурности и додјељених права приступа и сличним

радњама;

 Кориштење Интернета на начин да омета рад осталих запослених, застрашивањем

или приказивањем текста или графике која се може сматрати нападном за остале
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запослене;

 Кориштење интернета у сврху стицања профита или објављивање јавних активности

који нису у вези са пословима радног мјеста;

 Прегледавање веб страница непримјерног, увредљивог застрашујућег или опсценог

садржаја;

 Прегледавањевеб страница које позивају на мржњу и нетолеранцију;

 Упражњавањеонлајн игара и клађења;

 Лажно представљање запослених Општине на Интернету;

 Кориштење чет група, социјалних мрежа, инстатних порука, пеер-то-пеер дијељења

датотека са особама и субјектима изван правосудних институција путем Интернета;

 Кориштење онлине Интернет услуга за смјештај и размјену података;

 Преношење и објављивање повјерљивих информација, неовлаштено попуњавање

електронских анкета усмјерених на давање података повјерљиве или интерент

природе путем Интернета.

8. ИТ администратор обавјестиће Начелника општине о свакој уоченој
неприхватљивој употреби Интернета од стране запосленог.

9. ИТ администратор уз сагласност Начелника општине задржава право на увођења
ограничења приступа Интернету у циљу сузбијања његове неприхватљиве употребе
наведене у ставу 1.овог члана путем за то специјализираног софтвера.

10. Запосленима је забрањено прикључивање и искључивање послужитеља и радних
станица на локалну мрежу без овлаштења, те повезивање приватних рачунара на Интернет
или на неку другу мрежу општине.

IV - ПРАЋЕЊЕИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈА

11. ИТ администратор вршиће праћење Интернет саобраћаја у сврху управљања
мрежом и сигурности инфромационог система.

V - ОДГОВОРНОСТ ЗБОГ НЕПРИДРЖАВАЊА

12. Сви корисници општинске интернет мреже било да су волонтери, на
привременим уговорима или у сталном радном односу дужни су придржавати се свих мјера
и средстава заштите прописаних овим Правилником.

13. Свим запосленим, који се не придржавају процедуре ће, уз сагласност надлежног
Начелника одјељења бити ускраћен приступу интернету, све док Начелник општине поново
не одобри приступ.

VI - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

14. Сваки запослени који користи општинску интернет мрежу дужан је потписати
Изјаву о упознавању са садржајем овог Упутства, на образцу Изјаве који се налази се у
прилогу (прилог 1) и чини његов саставни дио.

15. Сви Начелници Одјељења дужни су да обезбједе примјену овог Упутства као и да
упознају запослене са његовим садржајем потписивањем Изјаве из претходне тачке.

16. Ово Упуство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Вукосавље.
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O S T A L I A K T I O P Š T I N E

На основу члана 9. Колективног уговора за запослене у општинској управи општине

Вукосавље (,,Службени гласник општине Вукосавље“ број 7/17), синдикална организација

,,Органи управе скупштине општине“ коју заступа Милена Ђурић, предсједник – с једне

стране и Општина Вукосавље, коју заступа начелник Борислав Ракић, дипл. екон. – с друге

стране, дана 15.08.2018. године закључили су

КОЛЕКТИВНИУГОВОР О ИЗМЈЕНИ КОЛЕКТИВНОГУГОВОРАЗА
ЗАПОСЛЕНЕУ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ

Члан 1.

У Колективном уговору за запослене у општинској управи општине Вукосавље
(,,Службени гласник општине Вукосавље“ број 7/17, 10/17), у члану 5. став (1) тачка 7), број
,,10,00“ замјењује се бројем ,,11,25“.

Члан 2.

Овај Колективни уговор ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Вукосавље, а примјењује се од 01.09.2018. године.

ЗА СИНДИКАЛНУОРГАНИЗАЦИЈУ ЗА ОПШТИНУ ВУКОСАВЉЕ
ПРЕДСЈЕДНИК: НАЧЕЛНИК

Милена Ђурић, с.р. Борислав Ракић, дипл. екон., с.р.
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