
21 

 

 

На основу члана 36. Статута општине Вукопсавље ( Службени гласник општине 

Вукосавље , број: 1/15) и члана 39 . Закона о буџетском систему Републике Српске 

(Службени гласник Републике Српске ,  број 121/12 , 52/14 и 103/15 ) , Скупштина 

општине Вукосавље на својој 03 сједници одржаној 29.12.2016.године доносим :  

 

О Д Л У К У  

о извршењу Буџета општине Вукосавље за 2017.годину  

 

члан 1.  

 

Овом Одлуком се одређује начин извршења Буџета општине Вукосавље за 2017.годину  

 

Ова Одлука се односи и на све буџетске кориснике који се финансирају из буџета 

општине Вукосавље .  

Члан 2.  

 

Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у укупном износу од 1.915.227,00 КМ ,  

 

Укупна буџетска потрошња по буџету мора бити уравнотежена са укупним буџетским 

средствима .  

Члан 3.  

 

Приходи који припадају општини по Закону о буџетско систему регулисани чланом 8. , 

9. и 10. истог Закона , а групишу се у   групе прихода и то :  

- порески  приходи .................................................................................... 1.315.683,00  КМ   

- непорески  приходи ..................................................................................   328.674,00 КМ 

- текући грантови ........................................................................................     33.000,00  КМ 

- трансфери ..................................................................................................   147.870,00  КМ   

- капитални  добици ...................................................................................      90.000,00 КМ 

 

                                                                      УКУПНО:............................  1.915.227,00 КМ 

 

Усвојени  буџет  расхода  за  2017.годину  је  : 

- расходи за лична примања    ...................................................................    921.911,00 КМ 

- расходи за робу и услуге ..........................................................................   441.655,00 КМ 

- расходи финансирања................................................................................             0,00 КМ 

- субвенције ...............................................................................................       25.000,00 КМ 

-грантови ....................................................................................................      92.517,00  КМ 

-социјална заштита ......................................................................................  238.942,00  КМ 

-издаци за нефинансијску имовину .........................................................    189.802,00  КМ 

-резерва .......................................................................................................       5.400,00  КМ 

 

                                                                      УКУПНО:..........................   1.915.227,00 КМ 

 

 

 

Члан 5. 

Начелник општине преко Одсјека за финанисје и друштвене дјелатности управља и 

контролише прилив и одлив средстава по усвојеном буџету.  

 

Средства текућих помоћи могу се користити само уз предходно донесену одлуку 

Начелника општине , а у складу са  усвојеним буџетом и његовим остварењем .  
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Коришћење средства за каптална улагања могу се користити само уз предходно 

испоштоване процедуре јавних набавки ( Службени гласник  БиХ број : 49/04, 52/05, 

92/05 и 70/06 )  и уз предходбно донесену одлуку Начелника општине о коришћењу 

истих .  

 

Члан 6.  

Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника између капиталних и текућих 

расхода  врши се на основу одлуке о прерасподјели Скупштине  општине .  

 

Прерасподјела средстава у оквиру буџетског корисника врши се на основу одлуке 

Начелника општине :  

- у оквиру текућих расхода  

- у оквиру  капиталних расхода  

 

Изузетно овоме не може се вршити прерасподјела средстава са материјални трошкова 

на лична примања и прерасподјела средстава за суфинансирање пројеката за које је 

општине већ потписала уговоре .  

Члан 7. 

Начелник својом одлуком може извршити прерасподјелу средстава утврђених буџетом 

између буџетских корисника само у висни до 5 % укупно усвојних средстава у 

ребалансу  буџету за 2016.г. за те буџетске кориснике .  

 

Члан 8.  

Распоред средстава буџетске резерве од укупног износа 5.400,00 КМ врши се до 

5.000,00 КМ одлуком Начелника општине , а преко 5.000,00 КМ одлуком Скупштине 

општине Вукосавље .  

Члан 9.  

Контролу намјенског коришћења и утрошка буџетских средстава по овом ребалансу 

буџету за 2017.годину вршиће буџетска контрола Министарства финасија Републике 

Српске и Интерна контрола буџетских корисника општине Вукосавље .  

 

Члан 10.  

За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за финансије и друштвене дјелатности . 

 

Члан 11.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гчаснику 

општие Вукосављев.  

 

 

Број : 01/1-013-157-4/16 

Датум : 29.12.2016.године                                                                         ПРЕДСЈЕДНИК  

 

                                                                                                                 Зехид Омичевић.с.р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

REPUBLIKA SRPSKA 

SKUPŠTINA OPŠTINE  

VUKOSAVLJE  
 

Broj: 01/1-013-157-6/16  

Datum:29.12.2016. godine 

 

 

Na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice 

lokalne samouprave (,,Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), Skupština opštine 

Vukosavlje na sjednici održanoj 29.12.2016. godine donosi sledeću 

 

O D L U K U 

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE 

SEKRETARA SKUPŠTINE OPŠTINE VUKOSAVLJE 

 

I  

 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje Sekretara Skupštine opštine Vukosavlje. 

 

II 

 

Javni konkurs će biti objavljen u ,,Službenom Glasniku Republike Srpske“ i najmanje jednom 

dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske sa rokom od 15 dana za 

prijavljivanje kandidata. 

 

III 

 

Javni konkurs će sprovesti komisija od pet članova koju će Skupština opštine imenovati 

posebnom odlukom u skladu sa članom 53. Zakona o službenicima i namještenicima u 

organima jedinice lokalne samouprave.  

 

   

IV 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ,,Službenom Glasniku 

opštine Vukosavlje“. 

 

 

 

Dostaviti:                                                                            PREDSJEDNIK 

a)Odjeljenje za opštu upravu,                                             Zehid Omičević, s.r. 

b)Konkursnoj komisiji, 

c) a/a 
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BOSNA I HERCEGOVINA 

REPUBLIKA SRPSKA 

SKUPŠTINA OPŠTINE  

VUKOSAVLJE  
 

Broj: 01/1-013-157-7/16  

Datum:29.12.2016. godine 

 

Na osnovu člana 50. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice 

lokalne samouprave (,,Službeni Glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), Skupština opštine 

Vukosavlje na sjednici održanoj 29.12.2016. godine donosi sljedeću 

 

O D L U K U 

 

O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE 

NAČELNIKA ODJELJENJA ZA PRIVREDU, FINANSIJE I DRUŠTVENE 

DJELATNOSTI I NAČELNIKA ODJELJENJA ZA OPŠTU UPRAVU 

 

I  

 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje Načelnika odjeljenja za privredu, finansije i 

društvene djelatnosti i Načelnika odjeljenja za opštu upravu. 

 

II 

 

Javni konkurs će sprovesti komisija od pet članova koju će Skupština opštine imenovati 

posebnom odlukom.  

 

III 

 

Javni konkurs će se objaviti u ,,Službenom Glasniku Republike Srpske“ i najmanje jednom 

dnevnom listu dostupnom javnosti na teritoriji Republike Srpske sa rokom od 15 dana za 

prijavljivanje kandidata. 

   

IV 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u ,,Službenom Glasniku 

opštine Vukosavlje“. 

  

 

Dostaviti: 

a)Odjeljenje za opštu upravu, 

b)Konkursnoj komisiji, 

c) a/a 

           Predsjednik: 

                  Zehid Omičević, s.r. 

 

 

 

 



25 

 

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                         

REPUBLIKA SRPSKA 

OPŠTINA VUKOSAVLJE 

SKUPŠTINA OPŠTINE 

 

Broj:01/1-013-157-8/16  

Datum: 29.12.2016.  

 

 

       Na osnovu člana 38.Statuta opštine Vukosavlje( „Službeni glasnik Republike Srpske“ 

broj:   1/15), Skupština opštine Vukosavlje na svojoj trećoj redovnoj sjednici održanoj 

29.12.2016.godine donijela je  sljedeću:  

 

 

 

 

O D L U K U 

O ODREĐIVANJU LOKACIJE DEPONIJE SMEĆA OPŠTINE VUKOSAVLJE 

 

I 

 

     Određuje se  lokacija za deponiju smeća opštine Vukosavlje na zemljišnoj parceli k.č.br. 

1882/1 zvane Begovo polje, K.O Pećnik, površine 6282 m2. 

 

II 

 

     Deponijom će upravljati Javno preduzeće „Eko-čistoća“ d.o.o Vukosavlje koje vrši 

djelatnost sakupljanja, transporta i odlaganja otpada na lokaciji deponije, navedene u članu 1. 

ove odluke. 

 

III 

 

      Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana donošenja, a biće objavljena u  

„Službenom glasniku opštine Vukosavlje“ 

 

 

 

   

Dostaviti:                                                                                  PREDSJEDNIK 

a) JP „Eko-čistoća“,d.o.o. Vukosavlje,                                 Zehid Omičević,s.r. 

b) Službeni glasnik Opštine,                                           

c) a/a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 
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/ 

 
 Број: 01/1-013-157-9/16 

 Датум:29.12.2016.године                                                                                   

                                                                                                                                          

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

Српске'', број: 97/16), 32., 33., 34. и 35. Закона о пољопривредном земљишту 

(''Службени гласник Републике Српске'', број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), те члана 36. 

Статута општине Вукосавље (''Службени гласник Општине Вукосавље'', бро: 1/15 и 

9/16), Скупштина општине Вукосавље на 3. сједници одржаној  дана29.12.2016. године, 

д о н и ј е л а   ј е: 

 

 

О Д Л У К A 

 

о усвајању Програма кориштења средстава по основу накнада за промјену 

намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017.годину  

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Програм кориштења средстава по основу накнада за промјену намјене    

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017.годину.  

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове одлуке је Програм кориштења средстава по основу накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 2017.годину.  

 

Члан 3. 

 

 

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

Општине Вукосавље''.  

 

 

 

 

 

                                                                                    ПРЕСЈЕДНИК СО-е 

 

                                                                                  Зехид  Омичевић, 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/ 

 
 

 Број: 01/1-013-157-9/16                                                                                         

 Датум:29.12.2016.године                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
 

 

 

П Р О Г Р А М 

КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗА ПРОМЈЕНУ НАМЈЕНЕ 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ЗА 2017. 

ГОДИНУ 

                                                                                                                                        
 

I. У В О Д 

 

На основу члана 32.,33.,34. и 35. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени 

гласник Републике Српске'',број 93/06,86/07,14/10 и 5/12) за промјену намјене 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, странка ( власник,односно 

корисник пољопривредног земљишта) плаћа једнократну накнаду, осим у случајевима 

ослобађања од плаћања накнада.  

 

Пољопривредно земљиште не може се почети користити у непољопривредне сврхе док 

се не изврши уплата накнаде за промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе.  

 

Јединице локалне самоуправе не могу утврђивати општи интерес, нити могу својим 

одлукама ослобађати од дијела накнаде који њима припада.  

Накнада због промјене намјене, плаћа се за цијелу грађевинску парцелу, односно за све 

катастарске честице и дијелове катастарских честица од којих је формирана 

грађевинска парцела које заузима објекат и које служе за редовну употребу објекта 

(прилазни путеви,стазе,економско двориште) утврђених локацијским условима.  

 

Планирани приход у буџету за 2017.годину износи. ...........5.542,97 КМ 

 

 
II.     П Л А Н   У ТР О Ш К А  С Р Е Д С Т А В А 

 

Наплаћена накнада по основу промјене намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе усмјерава се у односу 30% у буџет Републике Српске, а 70% у 

буџет општине на чијем се подручју земљиште налази.  

Средства од наплаћене накнаде по основу промјене намјене пољопривредног земљишта 

у непољопривредне сврхе и средства од закупнине за земљиште у својини 

Републике,која су приход буџета општине, користе се за следеће намјене:  

- израда Основа општине, 

-oспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана , запуштена 

 која су лошијег квалитета или су неплодна,  

-За поправку и побољшање плодности,  

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba
http://www.vukosavlje.gov.ba/
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-За спровођење противерозивних мјера и мелиорације пољопривредног земљишта 

слабијег 

 квалитета,  

-За спровођење поступка комасације ( укрупњивања).  

 

Узимајући у обзир планирани износ прихода од ових накнада за 2017.године, план 

утрошка прихода од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у 

непољопривредне сврхе је следећи:  

- oспособљавање и уређење пољопривредних земљишта која су деградирана , 

запуштена 

која су лошијег квалитета или су неплодна .......................................... 5.542,97 КМ 

 

 

 

 
III. КОНТРОЛА УТРОШКА СРЕДСТАВА 

 

Средства прикупљена на рачун посебних намјена буџета општине од накнада за 

промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе су намјенска и 

користиће се у складу са Законом о пољопривредном земљишту и овим Програмом.  

Надзор и контролу над провођењем овог Програма и намјенском потрошењу средстава 

од ових накнада врши Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде, 

пољопривредна инспекција у саставу Републичке управе за инспекцијске послове и 

надлежни орган. 

 

 

 
                                                                                                                      

 

                                                                            Предсједник Скупштине  општине 

                                                                                       Зехид Омичевић, 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/ 

 

Број:01/1-013-157-10/16 

Датум: 29.12.2016.године                                                                                     

                                                                                                                  

 

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

Српске'', број: 97/16),  члана 195. тачка 3. Закона о водама (''Службени гласник 

Републике Српске'', број:50/06; 92/09 и 121/12) и  члана 36. Статута општине Вукосавље 

(''Службени гласник општине Вукосавље'', број: 1/15 и 9/16 ) Скупштина општине 

Вукосавље на сједници одржаној данa 29.12. 2016.године, донијела је:   

 

О Д Л У К У 

 

о усвајању Програма кориштења средстава посебних намјена од   

водних накнада  за 2017.годину 
 

Члан 1. 

 

Усваја се Програм кориштења средстава посебних  намјена од водних накнада за 

2017. годину, које буду прикупљена на рачун посебних  намјена општине Вукосавље. 

 

Члан 2. 

 

  Саставни дио ове Одлуке је Програм кориштења средстава  посебних намјена од 

водних накнада за 2017.годину. 

 

Члан 3. 

 

 За реализацију ове Одлуке задужује се Одсјек за привреду, стамбено-комуналне 

дјелатности и урбанизам општине Вукосавље. 

 

Члан 4. 

 

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

Општине Вукосавље''. 

 

 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК   СО-е  

 

                                                                                                     Зехид Омичевић, 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/ 

                                                                                                                   

 

П Р О Г Р А М 

 

            кориштења средстава посебних намјена од водних накнада за 2017.годину 

 

I   У В О Д 
 

На основу члана 188.став 1.тачка а) Закона о водама (''Службени гласник   

Републике Српске'', број: 50/0; 92/09 и 121/12) посебне водне накнаде су средства која 

су намјењена за обављање послова и задатака у складу са  овим законом, а односе се на  

функционисање и одржавање некретнина и водних објеката од општег значаја, очување 

вриједности изграђених водних објеката и система, предузимање мјера јавног 

инвестирања и капитална изградња  водних објеката. 

Посебне водне накнаде представљају накнаде за: 

- захватање површинских и подземних вода   

- производњу електричне енергије 

- заштиту вода 

- вађење материјала из водотока 

- заштиту од вода 

 

Обвезник плаћања посебне водне накнаде је: 

- субјект којем је издат водопривредни акт, 

- субјект на чије је име регистровано превозно средство, 

-субјект који производи или увози вјештачко ђубриво или хемикалије за заштиту 

биљака 

- власник или корисник одговарајућег земљишта, површине   односно објекта 

Чланом 189.став 4. тачка г) прописана је накнада за вађење материјала из водотока. 

Основица за обрачун ове накнаде је метар кубни извађеног корисног материјала.   

 

На основу члана 194. Закона о водама (''Службени гласник Републике Српске'', број: 

50/06,92/09 и 121/12) Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за сваки 

обласни ријечни слив прати водне накнаде из члана 189. и приходе прикупљене по 

основу закупа јавних водних добара, а надлежан орган исте распоређује на следећи 

наћин: 

-70 % на рачун посебне намјена за воде, 

-30 % на рачун посебне намјене буџету јединице локалне заједнице, 

 

Средства од водних накнада која се дозначавају на рачун посебних намјена буџета 

јединице локалне самоуправе, потребно је користити за спровонење мјера које су 

предвиђене чланом 195. Закона о водама, а у складу са Планом утрошка средстава. 

 

 Планирана средства од посебних водних накнада за 2017 год. износе 28.871,20 КМ. 

  

 (Остварење плана за 2017.годину зависи од релизације, односно количине  извађеног 

материјала са одобреног локалитета – издатим  Рјешењима од стране надлежне 

ЈУ''ВОДЕ СРПСКЕ''  Бијељина.)    
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II    

 

 

 П Л А Н   У Т Р О Ш К А    С Р Е Д С Т А В А 

 
 

У складу са чланом 195. Закона о водама (''Службени гласник Републике 

Српске'', број: 50/06,92/09 и 121/12) приход од посебних водних накнада се користи за 

стручно техничке послове у вези са примјеном одредаба Закона о водама и његовог 

спровођења, а посебно за: 

-израду привремених планова управљања водама 

-припрему планова управљања водама, 

- спровођење праћења стања вода, 

-одржавање објеката у власништву РепубликеСрпске, јединица локалне самоуправе или 

трећих  лица, ако су од општег интереса, 

-трошкови  рада и функционисања јавних предузећа за воде, 

-развоју сектора кроз финансирање изградње  водних објеката и система, побољшање 

 техничких, материјалних, кадровских и других капацитета. 

 

 

Приходи од посебних водних накнада у Буџету општине Вукосавље за 2017.годину 

биће намјенски утрошена према сљедећем плану: 

 - ископ путних јарака са стране пута ради заштите путних праваца у вријеме 

              великих  кишних површинских вода...............................................................(20%) 

            -израда пропуста који проузрокују оштећење путних праваца  у периоду великих 

             кишних површинских вода................................................................................(20%) 

 -Уређење корита и водотокова потока  кроз насељена мјеста........................(20%).  

- регулисање површинских вода у насељима усљед великих падавина или 

 зачепљења постојећих одводних објеката........................................................(10 %)   

-санација путне мреже.........................................................................................(30%) 

 

 

  Надлежни Одсјек ће у складу са законским прописима везано за реализацију 

појединих планираних пројеката и на основу Закона о јавним набавкама и другим 

подзаконским актима Општине Вукосавље, релизовати предметне пројекте из 

предложеног програма уз координацију и праћење намјенског утрошка ових средстава 

од посебних водних накнада  

 

 

Рок за провођење пројеката  из овог Програма је 31.12.2017.године. 
           

                                                                                          Предсједник Скупштине општине     

                                                                                                   Зехид Омичевић, 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 

 

Број: 01/1-013-157-11/16                        

Датум:29.12.2016. године 

 

На основу члана 8. став 4. Закона о порезу на непокретности (''Службени гласник 

Републике Српске'',број: 91/15), члана 39. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник Републике Српске'', број:97/16) и члана 36. Статута општине Вукосавље 

(''Службени гласник општине Вукосавље'', број: 1/15 и 9/16),  Скупштина општине 

Вукосавље на 3 сједници одржаној дана 29.12.2016. године,  д о н о с и  

 

О Д Л У К У 

                    о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности  

                               на подручју општине Вукосавље за 2017.годину  

    

 

Члан 1. 

Одлуком о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју 

општине Вукосавље у 2017.години (у даљем тексту ''Одлука'') утврђује се пореска стопа 

за опорезивање непокретности које се налазе  на подручју општине Вукосавље.  

 

Члан 2. 

 

Предмет опорезивања из ове Одлуке су све непокретности на територији општине 

Вукосавље, под којим се у складу са чланом 2. став 4. Законом о порезу на 

непокретности(''Службени гласник Републике Српске'', број: 91/15), сматра земљиште 

са свим оним што је трајно спојено са њи или што је изграђено на површини земљишта, 

изнад или испод њега, изузев непокретности наведених у члану 9. став 1. наведеног 

закона.   

Члан 3. 

 

Пореска стопа за опорезивање непокретности је јединствена за сва физичка лица и 

правна лица за 2017. годину на територији  општине Вукосавље која износи 0,15%, а 

примјењиваће се на процијењену тржишну вриједност непокретности. 

Изузетно од става 1. овог члана пореска стопа за непокретности у којим се непосредно 

обавља производна дјелатност износи 0,10 %. 

Под непокретностима из ства 2.  овог члана подразумјевају се објекти за производњу и 

објекти за складиштење сировина, полупроизвода и готових производа, уколико чине 

заокружену производну цјелину.  

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Вукосавље“. 

                     ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

 

                    Зехид Омичевић, 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 

                                                                                                                               

Број: 01/1-013-157-12/16 

Дана,29.12.2016.год.                                                                                      

 

На основу члана 22. став 1. Закона о комуналним дјелатностима (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 124/11) и члана 36. Статута општине Вукосавље (''Службени 

гласник општине Вукосавље'', број: 1/15 и 9/16), Скупштина општине Вукосавље на  3. 

сједници одржаној дана 29.12.2016. године,  д о н о с и   

 

  

О  Д  Л  У  К  У 

о вриједности  бода  комуналне  накнаде 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се вриједност бода комуналне накнаде за 2017. годину у износу од 0,0006 

КМ/м2  изграђене корисне површине стамбеног, пословног, помоћног простора и 

објекте друштвеног стандарда. 

Члан 2. 

 

Под појмом изграђене корисне површине подразумијева се укупна изграђена површина 

која се користи или служи у сврху стамбеног, пословног, помоћног простора и објеката 

друштвеног стандарда.  

 

Обвезници накнаде су власници стамбеног, пословног или другог простора, носиоци 

станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка 

и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње. 

 

Члан 3. 

 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о вриједности бода 

комуналне накнаде, број: 01/1-013-163/15 од 24.12.2015. године, објављена у 

''Службеном гласнику општине Вукосавље'', број:9/15. 

 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Вукосавље".  

 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

 

                                                                                                        Зехид Омичевић, с.р. 

 

mailto:opstina@vukosavlje.gov.ba


34 

 

 
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 

 

Број: 01/1-013-157-13/16                                                                                                                                                                                                  
Датум:29.12.2016.године   

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

Српске'', број 97/16), члана 89. Закона о шумама (''Службени гласник Републике 

Српске', број: 75/08 и 60/13), члана 36.  Статута општине Вукосавље (''Службени 

гласник Општине Вукосавље'', број. 1/15 i 9/16), Скупштина општине Вукосавље на 3. 

сједници одржаној 29.12.2016. године, д о н и ј е л а    ј е: 

 

 

О Д Л У К У 
 

о усвајању Програма утрошкa средстава од накнаде за развој  неразвијених 

дијелова општине остварених продајом шумских дрвних сортимената на 

подручију општине Вукосавље за 2017. годину 

 

 

Члан 1. 

 

Усваја се Програм утрошка средстава од накнадe за развој неразвијених дијелова 

општине остварених  продајом шумских дрвних сортимената на подручију општине 

Вукосавље, у висини надокнада  за шуме које  у  2017.години буду остварене у буџету 

општине. 

 

 

Члан 2. 

 

Саставни дио ове одлуке је Програм утрошка средтава од надокнада за шуме за 

2017.годину. 

 

 

Члан 3. 

 

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

Општине Вукосавље“.  

 

 

 

 

                                                                                                         ПРЕСЈЕДНИК  СО-е 

 

                                                                                                       Зехид  Омичевић,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 

 

Број: 02/1-332-7/2-16                                                                                              

ПРИЈЕДЛОГ                                                                                                 
Датум:21.12.2016.године   

 
П Р О Г Р А М 

УТРОШКА СРЕДСТАВА ОД НАДОКНАДА  ЗА ШУМЕ ЗА  2017.ГОДИНУ` 

 

I   УВОД 

 

Према одредбама члана 89. тачка 6.  Закона о шумама  (''Службени гласник 

Републике Српске, број:75/08 и 60/13) корисник шума и шумског земљишта у својини 

Републике Српске дужан је да плаћа надокнаду за развој неразвијених дијелова 

општине са које потичу продати  сортименти у износу од 10 % финансијских средстава 

остварених продајом шумских дрвних сортимената утврђених по цијеновнику, по 

цијенама франко камионски пут. 

 Ова надокнада уплаћује се на рачун јавних прихода општине, а користи се за 

изградњу, реконструкцију и одржавање инфраструктуре и других објеката на руралним 

подручјима општине, а према Програму  који усвоја надлежни орган јединице локалне 

самоуправе, уз сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. 

 

 Планирани приходи у буџету за 2017. годину износе  5.993,00 КМ 

 

II   ПРОГРАМ УТРОШКА 
 

 Из планираних средстава по том основу предлаже се финансирање учешћа 

општине у реализацији сљедећих пројеката : 

 

1. Реконструкција и одржавање локалних путева....... 

....................................3.993,00 KM. 

 

2. Постављање и одржавање уличне расвјете 

..................................................2.000,00 KM 

 

    ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 УКУПНО:                                                                                                              5.993,00 КМ 
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III ЗАКЉУЧАК 

   

 Основни предуслов  развоја јединице локалне самоуправе, па тако и њених 

неразвијених  дијелова је изградња квалитетне инфраструктуре. 

Реализацијом наведених пројеката на подручју општине, која се  обзиром на 

стање исте у добром дијелу могу сматрати неразвијеним, омогућава се прије свега 

останак и опстанак становништва у селима.  

Подизањем квалитета живота, олакшаним комуникацијама стварају се основни 

предуслови за развој пољопривреде и  пласман производа што је од непроцјењиве 

важности. 

 

                                                                          Предсједник Скупштине општине 

                                                                                   Зехид Омичевић, с.р. 
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AKTI  NAČELNIKA OPŠTINE 

 
     Босна и Херцеговина 
     Република Српска 

     Општина Вукосавље 
             Начелник 

 
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

        Bosna i Hercegovina 
        Republika Srpska 

        Opština Vukosavlje 
              Načelnik 

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

web: www.vukosavlje.gov.ba 

Број : 02/1- 401-1/17  

Датум: 03.01. 2017. године  

                    На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник 

Републике  Српске", број: 97/16), члана 48. Статута Општине Вукосавље ( ,,Службени 

гласник Општине Вукосавље", број:  1/15 и 9/16 ),члана 5. Закона о унутрашњем 

платном промету („Службени гласник Републике Српске“ број 12/01) и члана 6. Уредбе 

о условима и начину плаћања готовим новцем(„Службени гласник Републике 

Српске“,бр:97/03 и 01/04), Начелник Општине  Вукосавље,  доноси  

О Д Л У К У 

о висини благајничког максимума 

Члан 1. 

Благајнички максимум, а који се односи на висину новчаних средстава у благајни 

општине Вукосавље износи 

2.500,00КМ(Словима:двијехиљадепетстотинаконвертибилнихмарака) за буџетску 

2017.годину, почев од 03.01.2017.године. 

 

Члан 2. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се за буџетску 2017. 

годину. 

 

Члан 3.  

За спровођење ове Одлуке задужује се Одсјек за финансије,трезор и друштвене 

дјелатности Општине Вукосавље. 

 

Члан 4.  

Ова Одлука биће објављена у „Службеном гласнику општине Вукосавље“ 

 

         

                 Н А Ч Е Л Н И К 

                     Борислав Ракић,дипл.ецц, с.р. 
Достављено : 
1.Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности 

2. Одсјек за финансије,трезор и друштвене дјелатности 

3. Благајна 

4. СО 

5. Архиви 
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     Босна и Херцеговина 
     Република Српска 
     Општина Вукосавље 
             Начелник 

 
Muse Ćazima Ćatića 163, 74 470 Vukosavlje 

e-mail:  opstina@vukosavlje.gov.ba 
 

        Bosna i Hercegovina 
        Republika Srpska 
        Opština Vukosavlje 
              Načelnik 

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

web: www.vukosavlje.gov.ba 

 

Број : 02/1- 67-1/17  

Датум: 03.01. 2017. године  

 

 

                    На основу члана 59.Закона о локалној самоуправи ( ,,Службени гласник 

Републике  Српске", број: 97/16), члана 48. Статута Општине Вукосавље ( ,,Службени 

гласник Општине Вукосавље", број:  1/15 и 9/16 ),члана 3.Правилника о стипендирању 

редовних студената општине Вукосавље („Службени гласник општине Вукосавље“, 

број:9/11), Начелник Општине  Вукосавље,  д о н о с и  

 

      О Д Л У К У 
о висини мјесечног износа стипендија за буџетску 2017.годину 

 

Члан 1. 

 

Утврђује се мјесечни износ стипендија за буџетску 2017.годину у висини од 100,00 КМ 

за апсолвенте и студенте (било које године студија) 

 

Члан 2. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примјењиваће се од 01.01.2017.године. 

 

Члан 3. 

 

Ова Одлука биће објављена у „Службеном гласнику општине Вукосавље“. 

 

 

                   НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 Достављено : 

                                                                                                            Борислав Ракић, дипл.ецц, с.р. 
1.Начелнику одјељења за привреду, финанс.и друшт. дј.                   

2.Одсјеку за финансије,трезор и друштв.дјел. 

3.СО 

4.Архива 
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