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AKTI  SKUPŠTINE OPŠTINE 
 
Na osnovu člana 36. Statuta opštine 

Vukosavlje (''Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje'' broj: 1/15), a nakon razmatranja 
Zahtjeva privrednog društva „M&M 
Transporti“ d.o.o. Odžak, za korištenje 
lokalnog puta kroz Modrički Lug broj: 02/1-
34-9/16 od 15.03.2016. godine i dopune 
Zahtjeva broj: 02/1-34-9/2-16 od 04.05.2016. 
godine, Skupština opštine Vukosavlje, u 
nastavku svoje 35. redovne sjednice održane 
dana 19.05.2016. godine, donijela je: 

 
O D L U K U 

 
Član 1. 

Ne prihvata se Zahtjev privrednog 
društva  „M&M Transporti“ d.o.o. Odžak za 
korištenje lokalnog puta kroz Modrički Lug 
broj: 02/1-34-9/16 od 15.03.2016. godine i 
dopuna Zahtjeva broj: 02/1-34-9/2-16 od 
04.05.2016. godine. 

 
Član 2. 

Zahtjev i dopuna Zahtjeva iz člana 1, 
čine sastavni dio ove Odluke. 

 
Član 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog 
dana od dana objavljivanja  u “Službenom 
glasniku opštine Vukosavlje“. 

 
Broj:01/1-013-80/16           PREDSJEDNIK           
Datum:19.05.2016.godine    SKUPŠTINE OPŠTNE  
                                         Josip Suvalj, s.r. 
 

 
Na osnovu člana 36. Statuta opštine 

Vukosavlje (''Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje'' broj: 1/15), a nakon 
razmatranja Plana proljetne sjetve za 2016. 
godinu, Skupština opštine Vukosavlje, u 
nastavku svoje 35. redovne sjednici 
održane dana 19.05.2016. godine, donijela 
je: 

 
ZAKLJUČAK 

 
I 

 Usvaja se Plan proljetne sjetve za 
2016. godinu. 

II 
 Plan iz tačke I, čini sastavni dio 
ovog Zaključka. 

III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

narednog dana od dana donošenja, a biće 
objavljen u “Službenom glasniku opštine 
Vukosavlje“. 
 
Broj:01/1-013-81/16           PREDSJEDNIK           
Datum:19.05.2016.godine    SKUPŠTINE OPŠTNE  
                                         Josip Suvalj, s.r. 
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Na osnovu člana 36. Statuta opštine 
Vukosavlje (“Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje“ broj: 1/15), a nakon 
razmatranja Izvještaja o radu JP „Eko-
čistoća“ d.o.o. Vukosavlje za 2015. 
godinu, broj 01-10/16 od 04.05.2016. 
godine i finansijskog plana poslovanja za 
2016. godinu, Skupština opštine 
Vukosavlje, u nastavku svoje 35. redovne 
sjednice održane dana 19.05.2016. godine, 
donijela je: 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I 
Usvaja se Izvještaj o radu JP „Eko-

čistoća“ d.o.o. Vukosavlje za 2015. 
godinu, broj 01-10/16 od 04.05.2016. 
godine i finansijski plan poslovanja za 
2016. godinu. 

II 
Izvještaj i finansijski plan iz tačke I, 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 
 

III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu 

narednog dana od dana donošenja, a biće 
objavljen u “Službenom glasniku opštine 
Vukosavlje“. 
 
Broj:01/1-013-82/16           PREDSJEDNIK           
Datum:19.05.2016.godine    SKUPŠTINE OPŠTNE  
                                           Josip Suvalj, s.r. 
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AKTI  NAČELNIKA  OPŠTINE 
   

Na osnovu člana 72. stav 3. a u vezi sa 
članom 43. Zakona o lokalnoj samoupravi        
(“Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 
101/04.42/05,118/05 i 98/13 ) i člana 7. stav 5. 
Odluke o kriterijima , načinu i postupku 
raspodjele sredstava NVO-udruženjima 
građana  na podruičju opštine Vukosavlje         
(”Službeni glasnik opštine Vukosavlje” broj: 
2/16 ) , Načelnik opštine Vukosavlje , donosi : 
 

O D L U K U 
                o raspodjeli sredstava Budžeta 
opštine Vukosavlje  za finansiranje 
materijalnih troškova namjenjenih za 
obavljanje redovne djelatnosti NVO-udruženja 
građana opštine Vukosavlje u 2016 g. 
 

I 
Prihvata se Prijedlog Komisije za sprovođenje 
postupka za raspodjelu sredstava Budžeta 
opštine Vukosavlje za rad NVO-udruženja 
građana po Javnom oglasu broj: 02/1-400-9/16 
od 15.4.2016 godine podnešen  Načelniku 
opštine Vukosavlje pod broj: 02/1-400-9/4-16 
od 11.5.2016 godine , te se vrši raspodjela 
sredstava  Budžeta opštine Vukosavlje  za 
finansiranje materijalnih troškova  
namijenjenih za obavljanje redovne  djelatnosti 
NVO-udruženja građana u 2016 godini i to : 

1. NVO- udruženju građana “Mostovi nade 
“ Modriča u iznosu od .......1.000,oo KM  

2. NVO-udruženju građana “Pruži mi 
ruku“ Vukosavlje u iznosu 
od......................................500,oo KM. 

 
II 

Sredstva u iznosu  od 5.000,oo KM  se neće 
raspodjeljivati po ovom Javnom oglasu  i ista   
će biti  raspodijeljena  za finansiranje projekata 
NVO- udruženja građana , na osnovu 
posebnog javnog oglasa  u toku 2016 godine . 

 
III 

Dodijeljeni iznos sredstva  iz člana I. ove 
Odluke  se odnosi  na godišnji nivo  a isplata  
sredstava će se vršiti  periodično ,do 25-og  u 
mjesecu za prethodno tromjesečje , u skladu sa 
procentom ostvarenja  Plana Budžeta za tekuću 
godinu . 

Uz zahtjev za dodjelu sredstava za naredno 
tromjesečje , podnosi se izvještaj o utošku 
sredstava za prethodni period  Odsjeku za 
finansije, trezor i društvene djelatnosti 
Opštinske uprave Vukosavlje . 

 
IV 

Sa NVO-udruženjima građana  iz člana I. ove 
Odluke zaključit će se poseban Ugovor o 
regulisanju mađusobnih prava i obaveza  
između davaoca  i korisnika sredstava iz ove 
Odluke .  

V 
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odsjek za 
finansije , trezor i društvene djelatnosti 
Opštinske uprave Vukosavlje . 

 
VI 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
ista će biti objavljena u ”Službenom, glasniku 
opštine Vukosavlje “, na oglasnoj table 
Opštinske uprave Vukosavlje i na internet 
stranici opštine Vukosavlje .                             
 
Broj:02 /1- 400-9/ 5-16    NAČELNIK OPŠTINE                                                                        
Datum, 17.05.2016.godine Elvir Hadžiomerović,s.r.  
     _________________________________      
 

Na osnovu člana 72. stav 3. a u vezi sa 
članom 43. Zakona o lokalnoj samoupravi        
(“Službeni glasnik Republike Srpske “ broj: 
101/04.42/05,118/05 i 98/13 ) i člana 7. stav 2. 
Odluke o kriterijumima , načinu i postupku 
dodjele i korištenja subvencija  opštine 
Vukosavlje (”Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje” broj: 2/16 ) , Načelnik opštine 
Vukosavlje , donosi : 
 

O D L U K U 
o dodjeli subvencije iz Budžeta opštine 

Vukosavlje  u 2016 godini 
                                                                             

I 
Prihvata se Prijedlog Komisije za sprovođenje 
postupka za raspodjelu sredstava Budžeta 
opštine Vukosavlje za dodjelu subvencija 
opštine Vukosavlje  po Javnom pozivu broj: 
02/1-400-10/16 od 19.4.2016 godine  koji je 
Komisija podnijela Načelniku opštine 
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Vukosavlje pod broj: 02/1-400-10/3 -16 od 
11.5.2016 godine , te se vrši dodjela subvencije 
iz  Budžeta opštine Vukosavlje  u 2016 godini  
, preduzeću JP ”Eko-čistoća” doo Vukosavlje  
u iznosu od  20.000,oo KM,  kao podrška  u 
radu i poslovanju preduzeća radi pružanja što 
kvalitetnijih  usluga građanima opštine 
Vukosavlje  iz oblasti komunalnih usluga  i 
ekologije 

II 
Dodijeljena sredstva iz člana I. Ove Odluke , 
preduzeće može koristiti  isključivo namjenski 
u skladu sa Zakonom i dužno je u narednom 
periodu  preduzeti sve neophodno potrebne 
mjere i aktivnosti za povećanje  vlastitih 
prihoda , uz istovremeno smanjenje troškova 
poslovanja i racionalizaciju u poslovanju. 

 
III 

Dodijeljeni iznos sredstva  iz člana I. ove 
Odluke  se odnosi  na godišnji nivo  a isplata  
sredstava će se vršiti  periodično , do 25-og  u 
mjesecu za prethodno tromjesečje , u skladu sa 

procentom ostvarenja  Plana Budžeta za tekuću 
godinu .                                                                      
Uz  zahtjev za dodjelu sredstava za naredno 
tromjesečje , preduzeće , podnosi  izvještaj o 
utošku sredstava za prethodni period  , Odsjeku 
za finansije, trezor i društvene djelatnosti 
Opštinske uprave Vukosavlje . 
 

IV 
Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Odsjek za 
finansije , trezor i društvene djelatnosti 
Opštinske uprave Vukosavlje . 
 

V 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 
ista će biti objavljena u ”Službenom, glasniku 
opštine Vukosavlje “, na oglasnoj tabli 
Opštinske uprave Vukosavlje i na internet 
stranici opštine Vukosavlje .                             
 
Broj:02 /1- 400-10/ 4-16    NAČELNIK OPŠTINE                                                                                                        
Datum, 17.05.2016.godine Elvir Hadžiomerović,s.r.  
     _____________________________      
 

 
S A D R Ž A J 

                    Akti Skupštine opštine 

1. Odluka o ne prihvatanju Zahtjeva privrednog 
    društva  „M&M Transporti“ d.o.o. Odžak....1 

2. Zaključak o usvajanju Plana proljetne sjetve  
    za 2016. godinu.......................................1
 
3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu 
    JP „Eko-čistoća“ d.o.o. Vukosavlje za 2015.  
    godinu, i finansijski plan poslovanja za  
    2016. godinu............................................2 
 

Akti Načelnika opštine 

1. Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta 
opštine Vukosavlje za finansiranje materijalnih 
troškova namjenjenih za obavljanje redovne 
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