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AKTI  SKUPŠTINE  
OPŠTINE 

 
Na osnovu člana 36. Statuta opštine 
Vukosavlje (''Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje'', broj 1/15), i člana 7. stav 4. 
Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Vukosavlje (''Službeni  glasnik  opštine 
Vukosavlje'',  broj 4/16)  Skupština  opštine  
Vukosavlje, na  Konstitutivnoj  sjednici  
održanoj dana 12.12.2016.godine, donijela je 
  

              R  J  E  Š  E  NJ  E 
o izboru Radnog predsjedništva 
Konstitutivne sjednice Skupštine      
          opštine Vukosavlje 
 

I 
Za članove Radnog predsjedništva 
Konstitutivne sjednice Skupštine opštine 
Vukosavlje u Sazivu 2016-2020. god. izabrani 
su:  
1.Hajrudin  Imširović, za predsjedavajuće 
2.Dejan Jović , za člana 
3.Mirza Hadžidedić, za člana. 

II 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a biće objavljeno u ''Službenom 
glasniku opštine Vukosavlje''. 
                                                                                                                                                                                      
Broj: 01/1-013-149-2/16    
Datum:12.12.2016.    Predjedavajući                                                                                               

                 Zehid  Omičević,s.r. 
____________________________________ 

Nа osnovu člana 36. Statuta opštine 
Vukosavlje (''Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje'', broj 1/15), i člana 10. stav 1. 
tačka a) Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Vukosavlje (''Službeni  glasnik  opštine 
Vukosavlje'', broj 4/16)  Skupština  opštine 

Vukosavlje, na svojoj 1.Konstitutivnoj sjednici 
održanoj dana 12.12.2016.godine,  donijela je 

  
R  J  E  Š  E  NJ  E 

o izboru predsjednika i članova 
 Verifikacione - Mandatne komisije 

 
1. U  Verifikacionu - mandatnu  komisiju  
Skupštine  opštine Vukosavlje izabrani su:  
 
1.Nazim Imširović, predsjednik,  
2.Vesna Pašalić, član i 
3.Mustafa Osmanović, član.  

 
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 
 

Članom 10.Poslovnika Skupštine opštine 
Vukosavlje, propisano je da Skupština opštine 
na 1. sjednici bira predsjednika i članove 
Verifikacione komisije. 
Članom 13.Poslovnika Skupštine opštine 
Vukosavlje, propisano je da Verifikaciona 
komisija pregleda izvještaj organa za 
sprovođenje izbora, uvjerenja o izabranim 
odbornicima i druge izborne materijale i o 
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utvrđenom stanju podnosi Skupštini izvještaj 
sa prijedlogom za verifikaciju mandata. 
Na osnovu  naprijed  navedenog  predloženo je  
Skupštini opštine Vukosavlje  donošenje  
rješenja  kao  u  dispozitivu.  
Skupština opštine je na 1. sjednici održanoj 
12.12.2016. godine  donijela  rješenje kao u 
dispozitivu.  
                                                                                    
Broj:01/1-013-149-3/16 Predsjedavajući 
Datum:12.12.2016.god.Radnog predsjedništva 

                 Hajrudin Imširović,s.r.   
____________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                
Na osnovu člana 36. Statuta opštineVukosavlje 
("Službeni glasnik opštine Vukosavlje", broj: 
1/16), a  nakon  razmatranja Izvještaja 
Verifikacione  komisije,  Skupština opštine 
Vukosavlje na svojoj 1. sjednici - 
Konstitutivnoj,  održanoj dana 12.12.2016. 
godine, donijela je: 

Z A K LJ U Č A K 
I 

Usvaja  se  Izvještaj  Verifikacione  komisije s 
prijedlogom da se konstatuje prestanak 
mandata odbornicima u Skupštini opštine 
Vukosavlje u mandatnom sazivu 2012-2016. 
godine i verifikuje  mandat  odbornicima  u  
Skupštini opštine Vukosavlje u mandatnom 
sazivu 2016-2020. godine. 

II 
Verifikacioni materijal i Izvještaj iz tačke I, 
čini sastavni dio ovog Zaključka. 

III 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja, a biće objavljen u “Službenom 
glasniku opštine Vukosavlje“. 
                                                                                                
Broj:01/1-013-149-4/16      Predsjedavajući 
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 

                  
                   Hajrudin Imširović,s.r. 

__________________________________ 
 
Na  osnovu  člana 36. Statuta  opštine 
Vukosavlje (''Službeni  glasnik  opštine 
Vukosavlje'',  broj: 1/15), a  nakon  
razmatranja  Izvještaja Verifikacione komisije,  
Skupština  opštine Vukosavlje na svojoj 1. 
sjednici-Konstitutivnoj sjednici održanoj 
12.12.2016. godine, donijela je 

 
 
    R  J  E  Š  E  NJ  E 

o prestanku mandata odbornicima u 
Skupštini opštine Vukosavlje u mandatnom 
sazivu 2012-2016. godine 

 
 

1.  Utvrđuje se prestanak mandata odbornicima 
u Skupštini opštine Vukosavlje u sazivu 2012.-
2016.  godine, sa danom 12.12.2016.  godine 
radi isteka mandata, i to: 

1. Josip Suvalj 
2. Dejan Jović 
3. Vedrana Nikić 
4. Davor Božić 
5. Fadil Sejdić 
6. Hajrudin Imširović 
7. Almedina Omerović 
8. Zehid Omičević 
9. Nihad Bahić  

          10. Miodrag Danilović  
          11. Jovan Kovačević  
          12. Mile Mlinarević 
          13. Marko Mrkaljević  
          14. Asim Omičević 
          15. Mustafa Osmanović 

 
2.Ovo rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a biće objavljeno u "Službenom  
glasniku opštine Vukosavlje   
                                                                              
Broj:01/1-013-149-5/16   Predsjedavajući  
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 

                                    Hajrudin Imširović,s.r.                
______________________________________ 

Na osnovu člana 36. Statuta opštine 
Vukosavlje (''Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje'', broj: 1/15) i člana 14. Poslovnika 
o radu Skupštine opštine Vukosavlje 
(''Službeni  glasnik  opštine Vukosavlje'',  broj: 
4/16) a nakon razmatranja Izvještaja 
Verifikacione komisije,  Skupština  opštine 
Vukosavlje na svojoj 1. sjednici - 
Konstitutivnoj održanoj 12.12.2016. godine, 
donijela je 

R  J  E  Š  E  NJ  E 
o verifikaciji mandata odbornicima 

u Skupštini 
opštine Vukosavlje 
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1.  Na  osnovu  Izvještaja Verifikacione 
komisije,  Skupština  opštine  Vukosavlje 
verifikuje  mandat  u  Skupštini  opštine 
Vukosavlje u  mandatnom  sazivu 2016.-
2020.  godine,  sledećim odbornicima: 

SDA/SBB 
1. Fadil Sejdić 
2. Hajrudin Imširović 
3. Nazim Imširović 
4. Haris Hadžidedić 
5. Almedina Omerović 
 

SAVEZ NEZAVISNIH 
SOCIJALDEMOKRATA – SNSD 

1. Dejan Jović 
2. Miroslav Mlinarević 
3. Dragan Danilović 

 
SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA 

BiH 
1. Zehid Omičević 
2. Mirza Hadžidedić 
 

SDS – SRPSKA DEMOKRATSKA 
STRANKA 

1. Miodrag Danilović   
  

DNS – DEMOKRATSKI NARODNI 
SAVEZ 

1. Vesna Pašalić 
 
PDP – PARTIJA DEMOKRATSKOG 

PROGRESA 
1. Mirko Krstić 
 

SOCIJALISTIČKA PARTIJA 
1. Jovan Kovačević 

 
NACIONALNE MANJINE 

1. Mustafa Osmanović - SDP – 
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BiH 

 
 

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 
Članom 13. Poslovnika Skupštine opštine 
Vukosavlje, propisano je da Verifikaciona 
komisija pregleda izvještaj organa za 
sprovođenje izbora, uvjerenja o izabranim 
odbornicima i druge izborne materijale i o 

utvrđenom stanju podnosi Skupštini izvještaj 
sa prijedlogom za verifikaciju mandata. 

Članom 14. Poslovnika Skupštine opštine 
Vukosavlje, propisano je da Skupština 
razmatra izvještaj Verifikacione komisije i 
odlučuje o verifikaciji mandata novoizabranim 
odbornicima javnim glasanjem većinom 
glasova od ukupnog broja odbornika u 
Skupštini. 

Verifikaciona komisija je na osnovu Odluke 
Centralne izborne komisije BiH o potvrđivanju 
rezultata lokalnih izbora koji su održani 2. 
oktobra 2016. godine i dostavljenih uvjerenja o 
dodjeli mandata za svakog odbornika, utvrdila 
prijedlog rješenja kao u dispozitivu i predložila 
Skupštini opštine Vukosavlje donošenje istog. 

Broj:01/1-013-149-6/16     Predsjedavajući 
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 
 
                                   Hajrudin Imširović,s.r. 
______________________________________ 
 
Na  osnovu  člana 30.  stav 1.  alineja 19., 
člana 36.  Zakona  o  lokalnoj  samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“,  broj:  
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13), člana 36. 
Statuta opštine Vukosavlje („Službeni glasnik 
opštine Vukosavlje“, broj: 1/15), Skupština 
opštine Vukosavlje  je na 1. sjednici – 
Konstitutivnoj, održanoj 12.12.2016.godine, 
donijela je: 
 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju predsjednika i članova 

Komisije za 
izbor i imenovanje 

 
1. Razrješavaju se dužnosti predsjednik i 
članovi Komisije za izbor i imenovanje 
Skupštine opštine Vukosavlje u sazivu 2012. -
2016. godine, zbog isteka mandata na koji su 
birani i to:  

 
1.  Nihad Bahić, predsjednik,  
2.  Josip Suvalj, član 
3.  Davor Božić, član 
4.  Marko Mrkaljević, član 
5.  Fadil Sejdić, član 
 

2.  Ovo rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a biće objavljeno u „Službenom  
glasniku  opštine Vukosavlje“. 
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Broj:01/1-013-149-7/16   Predsjedavajući 
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 
                
                                Hajrudin Imširović, s.r. 
______________________________________ 
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19., člana 
36. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni 
glasnik Republike Srpske“, broj: 101/04, 
42/05, 118/05 i 98/13), i člana 17.  Poslovnika 
Skupštine opštine Vukosavlje („Službeni 
glasnik opštine Vukosavlje“, broj: 4/16), 
Skupština opštine Vukosavlje na 1. sjednici-
Konstitutivnoj, održanoj:12.12.2016. godine, 
donijela je: 

R J E Š E NJ E 
o izboru predsjednika i članova 
Komisije za izbor i imenovanje 
 

1.  U Komisiju za izbor i imenovanje 
Skupštine opštine Vukosavlje u mandatnom 
sazivu 2016.-2020.godina, izabrani su:  

-Haris Hadžidedić, 
-Mirza Hadžidedić,  
-Jovan Kovačević, 
-Mirko Krstić, i 
-Dejan Jović.  
 

2.Imenovanje predsjednika i zamjenika 
predsjednika Komisije izvršiće Komisija na 
svojoj prvoj sjednici. 

 
3. 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 
 

Članom 30. stav 1. alineja 19. Zakona 
o lokalnoj samoupravi propisano je da 
skupština opštine između ostalih bira i 
razrješava članove stalnih i povremenih radnih 
tijela skupštine opštine.  
Članom 36.  Zakona o lokalnoj samoupravi 
propisano je da skupština opštine može  za 
izvršenje svojih zadataka osnivati stalne i 
povremene komisije, odbore i savjete kao 
radna tijela skupštine. Stavom 2. istog člana 
propisano je da se broj članova stalnih radnih 
tijela utvrđuje poslovnikom skupštine opštine, 
a stavom 3. da članovi  radnih  tijela  skupštine  
opštine  imaju pravo  na  naknade  u  skladu sa 
odlukom skupštine opštine.  
Stalna radna tijela Skupštine opštine 
Vukosavlje, utvrđena su Poslovnikom 

Skupštine opštine Vukosavlje, a članom 17. 
propisano je da Komisija za izbor i imenovanje 
ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri 
člana  koji  se  biraju  iz  reda  odbornika. 
Na  osnovu  naprijed  navedenog Skupština 
opštine Vukosavlje donjela je rješenje kao u 
dispozitivu. 
 
Broj:01/1-013-149-8/16    Predsjedavajući 
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 
 
                             Hajrudin Imširović,s.r. 
______________________________________ 
 
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona 
o lokalnoj samoupravi (''Službeni  glasnik 
Republike Srpske'', broj: 101/04, 42/05, 118/05 
i 98/13), člana 27. stav 1. tačka 2. Zakona o 
statusu funkcionera jedinica lokalne 
samouprave („Službeni glasnik Republike  
Srpske“, broj: 96/05 i 98/13) i člana 36. Statuta 
opštine Vukosavlje (''Službeni glasnik  opštine 
Vukosavlje'', broj: 1/15), Skupština opštine 
Vukosavlje na svojoj 1.-Konstitutivnoj sjednici 
održanoj 12.12.2016.godine, donijela je 

 
               R J E Š E NJ E 
o prestanku funkcije predsjednika 
Skupštine opštine Vukosavlje 
 

1. Josipu Suvalju  prestaje funkcija 
predsjednika Skupštine opštine Vukosavlje, 
zbog isteka mandata na koji je biran. 

 
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 
 

Članom 27. Zakona o statusu funkcionera 
jedinica lokalne samouprave propisano je da 
funkcioneru jedinice lokalne samouprave 
funkcija prestaje između ostalog, i istekom 
mandata na koji je biran. 
U skladu sa članom 38. Zakona o lokalnoj 
samoupravi i članom 49. Statuta opštine 
Vukosavlje, predsjednik Skupštine opštine je 
funkcioner i bira se na vremenski period 
trajanja mandata Skupštine opštine.  
Mandat izabranih predstavnika Skupštine 
opštine prethodnog saziva prestaje istekom 
četiri godine od dana objavljivanja rezultata 
izbora u Službenom glasniku BIH, što znači da 
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istog dana prestaje mandat svim funkcionerima 
opštine Vukosavlje iz prethodnog saziva. 
U skladu sa članom 28. Zakonom o statusu 
funkcionera jedinica lokalne samouprave, 
funkcioner po prestanku funkcije ima pravo na 
naknadu plate u trajanju od šest mjeseci u 
visini plate koju je imao u vrijeme prestanka 
funkcije. 
Pravo iz stava 1. ovog člana nema funkcioner 
kome je u vrijeme izbora na funkciju utvrđeno 
mirovanje prava iz radnog odnosa u skladu sa 
zakonom, osim u slučaju kada funkcioner ne 
može da se vrati na raniji posao zbog prestanka 
postojanja poslodavca. 
Pravo iz stava 1. ovog člana prestaje 
zasnivanjem radnog odnosa ili ispunjavanjem 
uslova za penziju u skladu sa propisima o 
penzijskom i invalidskom osiguranju. 
Na osonovu naprijed navedenog, Skupština 
opštine Vukosavlje na 1.sjednici održanoj 
12.12.2016.godine donijela je rješenje kao u 
dispozitivu. 
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno 
u upravnom postupku i protiv istog nije 
dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti 
upravni spor tužbom kod Okružnog suda u 
Doboju u roku od 30 dana od dostavljanja 
rješenja. 

 
Broj:01/1-013-149-9/16    Predsjedavajući 
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 

 
                       Hajrudin Imširović,s.r. 

______________________________________ 
 
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona 
o lokalnoj samoupravi („Službeni  glasnik 
Republike  Srpske“,  broj: 101/04, 42/05, 
118/05 i 98/13), člana 4.  Zakona  o  statusu  
funkcionera jedinica lokalne samouprave 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
96/05 i 98/13), STATUT Skupština opštine 
Vukosavlje je na svojoj 1. sjednici - 
Konstitutivnoj,  održanoj 12.12.2016. godine, 
donijela 

 
          R J E Š E NJ E 

o izboru predsjednika Skupštine opštine 
Vukosavlje 

 
1.  Za  predsjednika  Skupštine  opštine  
Vukosavlje, na  vrijeme  trajanja  mandata  
Skupštine  opštine, izabran je Zehid Omičević. 
 2.  Imenovani  iz  tačke 1.  ovog  rješenja  je  u  
skladu sa  Zakonom  funkcioner  opštine, a 

svoju dužnost obavlja sa statusom  zaposlenog  
lica  na osnovu  rješenja  o  radnom odnosu  na  
mandatni period,  koje  će  donijeti  Komisija  
za  izbor  i imenovanje Skupštine opštine. 
3.  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 
 

Članom 30. stav 1. alineja 19. Zakona o 
lokalnoj samoupravi propisano je da  Skupština 
opštine bira i razrješava i predsjednika 
skupštine opštine, potpredsjednika  skupštine 
opštine, zamjenika načelnika opštine, sekretara 
skupštine opštine, načelnike odjeljenja ili 
službe i  članove  stalnih  i povremenih radnih 
tijela skupštine opštine.  
Članom 4.  Zakona  o  statusu  funkcionera 
jedinica  lokalne  samouprave  propisano  je da 
se izbor funkcionera vrši u skladu sa Izbornim 
zakonom, Zakonom o lokalnoj  samoupravi  i 
Statutom jedinice lokalne samouprave.  
U skladu sa članom 9. Zakona o statusu 
funkcionera jedinica lokalne samouprave, a u 
vezi sa članom 2. istog Zakona propisano je da 
funkcioner svoju dužnost obavlja  sa  statusom 
zaposlenog  lica  po  osnovu  rješenja o radu na 
mandatni period utvrđen Izbornim  zakonom.  
Rješenje  o  radnom  odnosu  predsjedniku  
Skupštine opštine  donijeće  Komisija  za  
izbor  i  imenovanje Skupštine  opštine  nakon  
izbora  od  strane Skupštine  opštine,  što  je  
regulisano  članom 5. stav 1.  Zakona  o  
statusu  funkcionera  jedinice lokalne 
samouprave.  
Na  osnovu  naprijed  navedenog  Skupština 
opštine Vukosavlje donjela je rješenja kao u 
dispozitivu.  
POUKA  O  PRAVNOM  LIJEKU:  Protiv  
ovog rješenja  ne  može  se  izjaviti  žalba,  ali  
se  može pokrenuti  upravni  spor  tužbom  
pred  Okružnim sudom  u Doboju u  roku  od 
30  dana  od  dana dostavljanja rješenja. 

 
Broj:01/1-013-149-10/16 Predsjedavajući  
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 
 
                            Hajrudin Imširović, s.r. 
______________________________________ 
 
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19. Zakona 
o lokalnoj samoupravi (''Službeni  glasnik 
Republike Srpske'', broj: 101/04, 42/05, 118/05 
i 98/13), člana 27. stav 1. tačka 2. Zakona o 
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statusu funkcionera jedinica lokalne 
samouprave („Službeni glasnik Republike  
Srpske“, broj: 96/05 i 98/13) i člana 36. Statuta 
opštine Vukosavlje (''Službeni glasnik  opštine 
Vukosavlje'', broj: 1/15), Skupština opštine 
Vukosavlje na svojoj 1.-Konstitutivnoj sjednici 
održanoj 12.12.2016.godine, donijela je 
 

        R J E Š E NJ E 
o prestanku funkcije potpredsjednika 

Skupštine opštine Vukosavlje 
 
 

1. Zehidu Omičeviću prestaje funkcija 
potpredsjednika Skupštine opštine Vukosavlje, 
zbog isteka mandata na koji je biran. 
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 

 
Članom 27. Zakona o statusu funkcionera 
jedinica lokalne samouprave propisano je da 
funkcioneru jedinice lokalne samouprave 
funkcija prestaje između ostalog, i istekom 
mandata na koji je biran. 
U skladu sa članom 38. Zakona o lokalnoj 
samoupravi i članom 49. Statuta opštine 
Vukosavlje, predsjednik Skupštine opštine je 
funkcioner i bira se na vremenski period 
trajanja mandata Skupštine opštine.  
Mandat izabranih predstavnika Skupštine 
opštine prethodnog saziva prestaje istekom 
četiri godine od dana objavljivanja rezultata 
izbora u Službenom glasniku BIH, što znači da 
istog dana prestaje mandat svim funkcionerima 
opštine Vukosavlje iz prethodnog saziva. 
U skladu sa članom 28. Zakonom o statusu 
funkcionera jedinica lokalne samouprave, 
funkcioner po prestanku funkcije ima pravo na 
naknadu plate u trajanju od šest mjeseci u 
visini plate koju je imao u vrijeme prestanka 
funkcije. 
Pravo iz stava 1. ovog člana nema funkcioner 
kome je u vrijeme izbora na funkciju utvrđeno 
mirovanje prava iz radnog odnosa u skladu sa 
zakonom, osim u slučaju kada funkcioner ne 
može da se vrati na raniji posao zbog prestanka 
postojanja poslodavca. 
Pravo iz stava 1. ovog člana prestaje 
zasnivanjem radnog odnosa ili ispunjavanjem 
uslova za penziju u skladu sa propisima o 
penzijskom i invalidskom osiguranju. 

Na osonovu naprijed navedenog, Skupština 
opštine Vukosavlje na 1.sjednici održanoj 
12.12.2016.godine donijela je rješenje kao u 
dispozitivu. 
PRAVNA POUKA: Ovo rješenje je konačno 
u upravnom postupku i protiv istog nije 
dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti 
upravni spor tužbom kod Okružnog suda u 
Doboju u roku od 30 dana od dostavljanja 
rješenja. 

 
Broj:01/1-013-149-11/16 Predsjedavajući 
Datum:12.12.2016.god. Radnog predsjedništva 
 
                                Hajrudin Imširović,s.r. 
______________________________________ 
 

 
Na osnovu člana 36. stav 2. alineja 19., člana 
63. Statuta opštine Vukosavlje („Službeni 
glasnik opštine Vukosavlje“, broj: 1/15 i 9/16), 
i neopozive ostavke od 01.12.2016.godine, 
Skupština  opštine Vukosavlje je na 1. sjednici 
- Konstitutivnoj, održanoj 12.12.2016. godine, 
donijela 

 
 
        R J E Š E NJ E 

o razrješenju sekretara Skupštine opštine 
Vukosavlje 

 
1. Aleksandra Đurić, na osnovu lično 
podnesene neopozive ostavke dana 
01.12.2016.godine, razrješava se dužnosti 
sekretara Skupštine opštine Vukosavlje. 
2.  Razrješenje se vrši sa danom 30.11.2016. 
godine. 
3. 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 

 
Članom 63. Statuta opštine Vukosavlje, 
propisano je da  sekretar Skupštine opštine 
može biti razrješen prije isteka mandata u 
slučaju podnošenja ostavke, te da se prijedlog 
za razrješenje sekretara dostavlja Skupštini 
opštine u pisanoj formi i mora biti obrazložen i 
potpisan. 
Aleksandra Đurić ja dana 01.11.2016.godine 
lično podnjela u pisanoj formi i obrazloženu  
neopozivu ostavku na dužnosti sekretara 
Skupštine opštine Vukosavlje 
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Na osnovu naprijed navedenog, Skupština 
opštine Vukosavlje je donjela Rješenje o 
razrješenju kao u dispozitivu. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog 
rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može u 
roku od 30 dana od dana dostavljanja, tužbom 
pokrenuti spor kod nadležnog suda. 

 
Broj:01/1-013-149-12/16 
Datum:12.12.2016.god.    Predsjednik 
                                     
                                  Zehid Omičević,s.r. 
_____________________________________ 
 
Na osnovu člana 36. stav 2. alineja 19. Statuta 
opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje“, broj: 1/15 i 9/16), člana 10. stav 
1. tačka ž) i člana 53. stav 6. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Vukosavlje („Službeni 
glasnik opštine Vukosavlje“, broj: 4/16), 
Skupština opštine Vukosavlje je na 1. sjednici - 
Konstitutivnoj, održanoj 12.12.2016. godine, 
donijela 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju vršioca dužnosti sekretara 
Skupštine opštine Vukosavlje 
 

1. Safet Subašić , imenuje  se  za  vršioca  
dužnosti  sekretara  Skupštine opštine 
Vukosavlje, sa 12.12.2016. godine do 
okončanja postupka imenovanja Sekretara 
skupštine, a najduže za period od 90 dana.    
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 
 

Člana 10. stav 1. tačka ž) Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Vukosavlje propisano je da 
na prvoj sjednici novoizabrana Skupština 
opštine imenuje vršioca dužnosti sekretara 
Skupštine opštine. 
Članom 53. stav 6. Poslovnika o radu 
Skupštine opštine Vukosavlje propisano je da 
nakon prestanka mandata sekretara skupštine, 
odnosno njegovog razrješenja Skupština 
opštine do okončanja postupka imenovanja 
sekretara skupštine u skladu sa zakonom, 
imenuje vršioca dužnosti sekretara, koji mora 
ispunjavati opšte uslove za zapošljavanje u 
opštinskoj upravi u skladu sa zakonom i  

posebne uslove za imenovanje sekretara, a 
najduže za period od 90 dana.   
Komisija za izbor i imenovanjeje na sjednici 
održanoj 12.12.2016. godine,  na osnovu 
prijedloga predsjednika Skupštine opštine i 
naprijed  navedenog  utvrdila je prijedlog  
rješenja kao u dispozitivu i predložila 
Skupštini opštine donošenje istog.  
Skupština opštine na 1. sjednici održanoj 
12.12.2016. godine donijela je rješenje kao u 
dispozitivu.  
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv 
ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može u roku od 30 dana od dana dostavljanja, 
tužbom pokrenuti spor kod nadležnog suda. 

 
Broj:01/1-013-149-13/16 
Datum:12.12.2016.god.   Predsjednik 
 
                                Zehid Omičević, s.r. 
___________________________________ 
 
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19., člana 
111b. stav 1. Zakona o lokalnoj  samoupravi 
(„Službeni  glasnik Republike Srpske“, broj: 
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 36. stav 
2. alineja 19. Statuta opštine Vukosavlje 
(„Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj: 
1/15 i 9/16), Skupština opštine Vukosavlje je 
na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 
12.12.2016. godine, donijela 

 
R J E Š E NJ E 

o razrješenju načelnika Odjeljenja 
za opštu upravu 

 
1. Đorđo Martić razrješava se dužnosti 
načelnika Odjeljenja za opštu upravu, 
opštinske uprave Vukosavlje sa 30.09.2016. 
godine, zbog ispunjavanja zakonom propisanih 
uslova za penzionisanje.  
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 

 
U skladu sa članom 111a. stav 1. Zakona o 
lokalnoj  samoupravi  i  članom 36. Statuta 
opštine Vukosavlje, Đorđo Martić, imenovan 
je za načelnika Odjeljenja za opštu upravu, 
opštinske uprave Vukosavlje. 
Kako je imenovani sa danom 
30.09.2016.godine navršio preko 57 godina 
života i 40 godina penzijskog staža, Načelnik 
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opštine Vukosavlje, kao ovlašteni organ, 
shodno odredbama člana 178. stav 1. tačka d) 
Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 
donio je rješenje o prestanku radnog odnosa 
radi penzinisanja  imenovanog sa danom 
30.09.2016. godine.  
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi 
propisano je da se u smislu tog zakona, 
opštinskim službenikom smatra, između 
ostalih i načelnik odjeljenja, a to znači da se na 
ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa 
nakon razrješenja, na lice koje je obavljalo 
poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju 
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, 
Zakona o  radnim odnosima u državnim 
organima, Zakona o radu i kolektivnih 
ugovora. O pravima po osnovu radnog odnosa 
u skladu sa navedenim  zakonima,  rješenje  
donosi  Načelnik  opštine.  
Načelnik opštine je na osnovu naprijed 
navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u 
dispozitivu  i  predložio  Skupštini  opštine  
donošenje istog.  
Skupština opštineje na 1. sjednici održanoj 
12.12.2016. godine  donijela  rješenje kao u 
dispozitivu.  
 
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne 
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 
dana  od  dana  dostavljanja,  tužbom  
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom 
u Doboju. 

 
Broj:01/1-013-149-14/16 
Datum:12.12.2016.god.       Predsjednik 
  
                                     Zehid Omičević, s.r. 
____________________________________ 
 
Na osnovu člana 36. stav 2. alineja 19. Statuta 
opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje“, broj: 1/15 i 9/16), i člana 10. stav 
1. tačka z) Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje“, broj: 4/16), Skupština opštine 
Vukosavlje je na 1. sjednici - Konstitutivnoj, 
održanoj 12.12.2016. godine, donijela 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju vršioca dužnosti načelnika 
Odjeljenja za opštu upravu 

 
1. Slavko Gojković imenuje se za vršioca 
dužnosti načelnika Odjeljenja za opšti upravu 
opštine Vukosavlje, sa 12.12.2016. godine do 

okončanja postupka imenovanja načelnika 
Odjeljenja za opšti upravu, a najduže za period 
od 90 dana.    
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 
 

Razrješenjem  dužnosti  načelnika  Odjeljenja 
za opštu upravu,  mjesto  načelnika  Odjeljenja  
je  ostalo upražnjeno.  S  tim  u  vezi  potrebno  
je  imenovati vršioca  dužnosti  načelnika  
Odjeljenja  do okončanja  postupka  za  izbor i  
imenovanje  u  skladu sa  Zakonom  i  
Odlukom  o raspisivanju Javnog konkursa.  
Vršilac  dužnosti  načelnika  Odjeljenja  za 
Opštu upravu imenuje  se  do  okončanja  
postupka  javne konkurencije,  a najduže za 
period od 90 dana . 
Načelnik  opštine  je  na  osnovu  naprijed 
navedenog  utvrdio  prijedlog  rješenja  kao  u  
dispozitivu  i  predložio  Skupštini  opštine  
donošenje istog.  
Skupština  opštine  Vukosavlje  na 1. sjednici-
Konstitutivnoj  održanoj 12.12.2016.  
godine donijela je rješenje kao u dispozitiv. 

 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv 
ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može u roku od 30 dana od dana dostavljanja, 
tužbom pokrenuti spor kod nadležnog suda. 

 
Broj:01/1-013-149-15/16 
Datum:12.12.2016.god.        Predsjednik 

 
                                     Zehid Omičević, s.r. 
____________________________________ 

 
Na osnovu člana 30. stav 1. alineja 19., člana 
111b. stav 1. Zakona o lokalnoj  samoupravi 
(„Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 
101/04, 42/05, 118/05 i 98/13) i člana 36. stav 
2. alineja 19. Statuta opštine Vukosavlje 
(„Službeni glasnik opštine Vukosavlje“, broj: 
1/15 i 9/16), Skupština opštine Vukosavlje je 
na 1. sjednici-Konstitutivnoj, održanoj 
12.12.2016. godine, donijela 

 
R  J  E  Š  E  NJ  E 

o razrješenju VD načelnika Odjeljenja za 
privredu, finansije i društvene djelatnosti 

 
1. Hatidža Tursić razrješava se dužnosti VD 
načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i 
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društvene djelatnosti opštine Vukosavlje,  zbog 
isteka mandata na koji je imenovana.  
2. Imenovana iz tačke 1. ovog rješenja, prava 
po osnovu radnog odnosa nakon  razrješenja 
zbog isteka mandata, ostvaruje u skladu sa 
Zakonom, a na osnovu rješenja nadležnog 
organa.  
3.  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 

 
U skladu sa članom 111a. stav 1. Zakona o 
lokalnoj  samoupravi  i  članom 36. Statuta 
opštine Vukosavlje, Hatidža Tursić, imenovan 
je za VD načelnika Odjeljenja za privredu, 
finansije i društvene djelatnosti. 
Članom 111. Zakona o lokalnoj samoupravi 
propisano je da se u smislu tog zakona, 
opštinskim službenikom smatra, između 
ostalih i načelnik odjeljenja, a to znači da se na 
ostvarivanje prava po osnovu radnog odnosa 
nakon razrješenja, na lice koje je obavljalo 
poslove načelnika odjeljenja, primjenjuju 
odredbe Zakona o lokalnoj samoupravi, 
Zakona o  radnim odnosima u državnim 
organima, Zakona o radu i kolektivnih 
ugovora. O pravima po osnovu radnog odnosa 
u skladu sa navedenim  zakonima,  rješenje  
donosi  Načelnik  opštine.  
Načelnik opštine je na osnovu naprijed 
navedenog utvrdio prijedlog rješenja kao u 
dispozitivu  i  predložio  Skupštini  opštine  
donošenje istog.  
Skupština opštineje na 1. sjednici održanoj 
12.12.2016. godine donijela  rješenje kao u 
dispozitivu.  
PRAVNA POUKA: Protiv ovog rješenja ne 
može se uložiti žalba, ali se može u roku od 30 
dana  od  dana  dostavljanja,  tužbom  
pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom 
u Doboju. 

 
Broj:01/1-013-149-16/16 
Datum:12.12.2016.god.    Predsjednik 
 
                                     Zehid Omičević, s.r. 
____________________________________ 
 
Na osnovu člana 36. stav 2. alineja 19. Statuta 
opštine Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 
Vukosavlje“, broj: 1/15 i 9/16), i člana 10. stav 
1. tačka z) Poslovnika o radu Skupštine opštine 
Vukosavlje („Službeni glasnik opštine 

Vukosavlje“, broj: 4/16), Skupština opštine 
Vukosavlje je na 1. sjednici - Konstitutivnoj, 
održanoj 12.12.2016. godine, donijela 

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju vršioca dužnosti načelnika 
Odjeljenja za privredu, finansije i društvene 

djelatnosti 
 
 

1.Daliborka Stanković imenuje se za vršioca 
dužnosti načelnika Odjeljenja za privredu, 
finansije i društvene djelatnosti, sa 12.12.2016. 
godine do okončanja postupka imenovanja 
načelnika Odjeljenja za privredu, finansije i 
društvene djelatnosti, a najduže za period od 
90 dana.    
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 

 
Razrješenjem  dužnosti v.d. načelnika 
Odjeljenja za privredu, finansije i društvene 
djelatnosti,  mjesto  načelnika  Odjeljenja  je  
ostalo upražnjeno.  S  tim  u  vezi  potrebno  je  
imenovati vršioca dužnosti  načelnika  
Odjeljenja  do okončanja  postupka  za  izbor i  
imenovanje  u  skladu sa  Zakonom  i  
Odlukom  o raspisivanju Javnog konkursa.  
Vršilac  dužnosti  načelnika  Odjeljenja  za 
privredu, finansije i društvene djelatnosti 
imenuje  se  do  okončanja  postupka  javne 
konkurencije, a najduže za period od 90 dana . 
Načelnik  opštine  je  na  osnovu  naprijed 
navedenog  utvrdio  prijedlog  rješenja  kao  u  
dispozitivu  i  predložio  Skupštini  opštine  
donošenje istog.  
Skupština  opštine  Vukosavlje  na 1. sjednici-
Konstitutivnoj  održanoj 12.12.2016. godine 
donijela je rješenje kao u dispozitiv. 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv 
ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se 
može u roku od 30 dana od dana dostavljanja, 
tužbom pokrenuti spor kod nadležnog suda. 

 
Broj:01/1-013-149-17/16 
Datum:12.12.2016.god.   Predsjednik 
 
                                     Zehid Omičević, s.r. 
____________________________________ 
 
Na osnovu  člana 36. stav 1. alineja 19. Statuta  
opštine  Vukosavlje ("Službeni  glasnik opštine 
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Vukosavlje“, broj: 1/15 i 9/16), Skupština 
opštine Vukosavlje na 1. sjednici-
Konstitutivnoj, održanoj 12.12.2016. godine, 
donijela je: 

 
 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju članova stalnih radnih tijela 

Skupštine opštine 
 

I 
Razrješavaju  se  dužnosti  članovi  stalnih 
radnih tijela Skupštine opštine Vukosavlje, 
zbog isteka mandata na koji su birani i to:  
а) Komisija za budžet i finansije 

1. Zehid Omičević, predsjednik,  
2. Jovan Kovačević, član 
3. Marko Mrkaljević, član 
4. Borislav Rakić, član i 
5. Anis Hadžidedić, član 

b) Komisije za propise:  
1. Dejan Jović, predsjednik 
2. Zehid Omičević, član 
3. Josip Suvalj, član 
4. Amira Vugdalić, član i 
5. Nasiha Torić, član. 

c) Komisije za nagrade i priznanja:  
1. Davor Božić, predsjednik 
2. Fadil Sejdić, član i 
3. Mustafa Osmanović, član. 

d) Komisija za ravnopravnost polova: 
1. Vedrana Petrušić, 
2. Omerović Almedina, 
3. Mustafa Osmanović, 

e) Komisija za vjerska pitanja: 
1. Josip Suvalj, 
2. Boro Lešić, 
3. Husejn Serdar, 

f) Komisija za planiranje opštinskog 
razvoja: 

1. Elvir Hadžiomerović, Načelnik 
opštine Vukosavlje, 
2. Josip Suvalj, Predsjednik skupštine 
opštine Vukosavlje, 
3. Dejan Jović, 
4. Husejn Serdar, 
5. Dejan Miličević, 
6. Anis Hadžidedić, 
7. Amira Vugdalić, 
8. Marko Evdženić, 
9. Bojan Popović, 
10. Tošo Kuzmanović, 
11. Zdravko Đurić, 
 

 

g) Odbor za društveni nadzor i predstavke: 
1. Davor Božić, 
2. Miodrag Danilović, 
3. Božo Mišić, 
4. Asim Omičević, 
5. Zekerijah Bahić, 

h) Odbor za regionalnu saradnju: 
1. Saša Katanić, 
2. Josip Suvalj, 
3. Azelma Hodžić-Mehić, 
4. Jovan Kovačević, 
5. Zekerijah Bahić, 

i) Odbor za zaštitu prirodnih dobara: 
1. Fadil Sejdić, 
2. Jovo Danilović, 
3. Marko Mrkaljević 

j) Savjet za kulturu: 
1. Zilić Edna, 
2. Radinka Božić,, 
3. Vedrana Petrušić, 
4. Marko Mrkaljević, 
5. Almedina Omerović. 

k) Savjet za pitanja mladih: 
1. Zekerijah Bahić, 
2. Kosa Pavlović, 
3. Asim Omičević, 
4. Hajrudin Imširović, 
5. Josip Suvalj. 

l) Savjet za sport: 
1. Josip Suvalj, 
2. Miodrag Danilović, 
3. Ilija Tripić, 
4. Fadil Sejdić 
5. Jasenko Spasojević 

II 
 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a biće objavljeno u "Službenom glasniku  
opštine Vukosavlje". 

 
Broj:01/1-013-149-18/16 
Datum:12.12.2016.god.   Predsjednik 
 
                                     Zehid Omičević, s.r. 
_____________________________________ 
 
Na osnovu  člana 36. stav 1. alineja 19. Statuta  
opštine  Vukosavlje ("Službeni  glasnik opštine 
Vukosavlje“, broj: 1/15 i 9/16), Skupština 
opštine Vukosavlje na 1. sjednici-
Konstitutivnoj, održanoj 12.12.2016. godine, 
donijela je: 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju članova stalnih radnih tijela 

Skupštine opštine 
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I 
Razrješavaju  se  dužnosti  članovi  stalnih 
radnih tijela Skupštine opštine Vukosavlje, 
zbog isteka mandata na koji su birani i to:  
a) Komisije za propise:  

1. Fadil Sejdić 
2. Aleksandra Đurić 
3. Vesna Pašalić 
4.Robert Radojević 
5. Nasiha Torić. 

b) Komisije za nagrade i priznanja:  
1. Fadil Sejdić  
2. Zehid Omičević 
3. Miroslav Mlinarević 

c) Komisija za vjerska pitanja: 
1. Boro Lešić  
2.Kata Jurendić  
3. Nazim Imširović 

d) Komisija za ravnopravnost polova: 
1.Vesna Pašalić 
2. Almedina Omerović 
3. Slavica Božić 

e) Komisija za planiranje opštinskog 
razvoja: 

1. Zekerijah Bahić 
2. Dejan Jović 
3. Dejan Miličević 
4. Bratislav Pašališ 
5. Erna Hasukić 
6. Mihailo Stanić 
7. Čedo Danilović 
8. Vedrana Nikić 
9. Anis Hadžidedić 
10. Mesut Pitić 
11. Amela Mujanović 

f) Komisija za budžet i finansije 
1.Haris Hadžidedić  
2. Jovan Kovačević 
3. Zekerijah Bahić 
4. Robert Radojević 
5. Tijana Trifković 

g) Odbor za zaštitu ljudskih prava, 
društveni nadzor i predstavke: 

1. Almedina Omerović 
2. Mirza Hadžidedić 
3. Dragan Danilović 

h) Odbor za regionalnu i međunarodnu 
saradnju saradnju: 

1. Dejan Miličević 
2. Mirza Hadžidedić 
3. Haris Hadžidedić 
4. Amra Kumbarić 
5. Dragan Danilović 
 

i) Odbor za zaštitu prirodnih dobara i 
životne sredine: 

1. Slavica Božić 
2. Nejada Halilbašić 
3. Nazim Imširović 
 

j) Savjet za sport: 
1. Fadil Sejdić 
2. Miodrag Danilović, 
3. Rasim Bahić 
4. Mrko Krstić 
5. Dragan Radić 
 

k) Savjet za kulturu i obrazovanje: 
1. Almedin Omerović 
2. Mustafa Mustajbegović 
3. Jagoda Todorović 
4. Vesna Pašalić 
5. Nikola Nikić 
 

l) Savjet za pitanja mladih: 
1. Melisa Subašić 
2. Dragan Blagojević 
3. Dragica Simić 
4. Alena Bećirović 
5. Tijana Trifković 
 

II 
 

Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika 
radnih  tijela Skupštine opštine Vukosavlje 
izvršiće radna  tijela na svojoj prvoj sjednici. 
 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a biće objavljeno u "Službenom glasniku  
opštine Vukosavlje". 

                                                                                                 
Broj:01/1-013-149-19/16 
Datum:12.12.2016.god.   Predsjednik 
 
                                     Zehid Omičević, s.r. 
_____________________________________                                                                                           

                                                                                            
Na osnovu člana 4.,5. i 7. Zakona o 
statusfunkcionera jedinice lokalne 
samouprave(Službeni glasnik Republike 
Srpske“ broj:96/05 i 98/13), Rješenja o 
imenovanju Predsjednika Skupštine opštine 
broj:01/1-013-149-10/16,od12.12.2016.godine, 
te člana 2. Odluke o platama funkcionera 
opštine Vukosavlje , broj: 01/1-013-17/09 
od19.3.2009.godine Komisija za izbor i 
imenovanje Skupštine opštine Vukosavlje, 
donosi: 
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Rješenje o radnom odnosu i utvrđivanju 
koeficijenta za obračun plate 

predsjednikaSkupštine opštine Vukosavlje 
 

1.Zehid Omičević iz Jakeša, opština 
Vukosavlje koji je Rješenjem Skupštine 
opštine Vukosavlje broj: 01/1-013-149-10/16, 
od 12.12.2016.godine imenovan za 
Predsjednika Skupštine opštine Vukosavlje 
obavljaće poslove Predsjednika Skupštine 
opštine profesionalno, uspostavljanjem radnog 
odnosa za mandatni period na koji je izabran. 
2.Prava po osnovu radnog odnosa po ovom 
Rješenju imenovani ostvaruje počev od dana 
12.12.2016.godine, to jest danom imenovanja 
na funkciju. 
3.Za obavljanje poslova Predsjednika 
Skupštine opštine Vukosavlje, imenovanom će 
se obračunavati plata po koeficijentu 2,10. 
Plata za Predsjednika skupštine se utvrđuje 
množenjem tog koeficijenta sa iznosom 
prosječno isplaćene plate zaposlenih u 
Opštinskoj upravi u prethodnoj godini i 
uvećava za iznos po osnovu minulog rada 
imenovanog. 
4.Sva ostala prava po osnovu radnog odnosa, 
imenovani, kao fuknkioner Skupštine opštine 
Vukosavlje ostvaruje po osnovu Zakona, 
Statuta i druih propisa Skupštine opštine i 
Opštinske uprave Vukosavlje. 
5.Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objaviće se u „Službenom 
glasniku“ opštine Vukosavlje. 

 
O  b  r  a  z  l  o  ž  e  n j  e 

Zehid Omičević, dotadašnji zamjenik 
predsjednika Skupštine opštine Vukosavlje 
12.12.2016.godine imenovan je na funkciju 
predsjednika Skupštine opštine Vukosavlje 
(Rješenje broj: 01/1-013-149-10/16, od 
12.12.2016.godine). 
 Imenovanjem na novu dužnost došlo je do 
promjene koefijenta za obračun plate 
imenovanom, te je Komisija za izbor i 
imenovanja na osnovu Odluke o platama 
funkcionera opštine Vukosavlje , broj:01/1-
013-17/09 od 19.3.2009.godine utvrdila 
koeficijent i donosi Rješenje kao u izreci. 
  Pravna pouka: protiv ovog Rješenja može se 
podnijeti Prigovor Komisiji za izbor i 
imenovanje Skupštine opštine  u roku od 8 
dana od dana prijema Rješenja. Prigovor ne 
zadržava izvršenje Rješenja. 
 

Broj:01/1-013-149-10-2/16          
Datum:19.12.2016.god. 

                       Komisija za izbor i imenovanja: 

                              Dejan Jović,s.r. 
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AKTI  NAČELNIKA OPŠTINE 
 
На основу члана 59. став 1. алинеја 8 Закона 
о локалној самоуправи РС („Службени 
гласник РС“, број 97/16) и чл. 48. Статута 
општине Вукосавље („Службени гласник 
општине Вукосавље“, број 1/15), Начелник 
општине Вукосавље, доноси следећи: 
 

Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о организацији и 

систематизацији радних мјеста у 
општинској управи општине Вукосавље 

 
Члан 1. 

У Правилнику о организацији и 
систематизацији радних мјеста у 
општинској управи општине Вукосавље 
(„Службени гласник Општине Вукосавље“, 
број 5/13, 7/13, 3/14, 8/14 и 5/15 – у даљем 
тексту Правилник), у члану 55. став 4. иза 
ријечи „Правни“ додају се ријечи „или 
економски“.   

 
Члан 2. 

Иза члана 46. додаје се нови члан 46а. који 
гласи:  
 
„Члан 46а. 
 
Самостални стручни сарадник за буџет, 
стратешка и оперативна планирања 
 
Врши сљедеће послове:   

 
Обавља сложене послове у области 
материјално-финансијског пословања кроз 
примјену важећих законских прописа и 
књиговодствених стандарда, 
брине о реализацији и извршењу буџета,
   
врши појединачну и консолидовану анализу 
буџета, 
учествује у изради нацрта и приједлога 
буџета, 
обавља послове координације између свих 
релевантних фактора са циљем израде 
докумената из области стратешког и 
оперативног планирања, 
врши неопходну коресподенцију са 
пореским управама и министарством 
финанасија и трезора РС, 
обавља и друге послове по захтјеву 
начелника одјељења; 

 
Посебни услови: Висока стручна (школска) 
спрема – VII степен, економски факултет, 
најмање 1 година радног искуства у струци.  

 
Додатна стручна оспособљеност: 
Познавање рада на рачунару 

 
Начин попуне: Конкурсом 

 
Број извршилаца: 1 (један). 

 
Члан 3. 

 
Члан 64. Правилника мијења се и гласи:  

 
„Виши стручни сарадник за опште, 
савјетодавне и протоколарне послове 
 
Врши сљедеће послове:  
обавља административно-техничке послове 
за потребе функционера општине, 
стара се о извршавању протоколарних 
послова за потребе начелника и других 
функционера општине, 
одговара за благовремено, законито, 
правилно и квалитетно обављање послова 
из надлежности функционера општине, 
прима пошту упућену функционерима, 
врши њено сигнирање, 
врши послове отпреме поште, пријем и 
отпрему материјала/поште путем факса или 
електронске поште,  
обавља послове требовања канцеларијског 
и другог материјала,  
учествује у припреми материјала за 
сједнице Скупштине општине, 
води записнике и службене забиљешке са 
стручних састанака начелника општине, 
обавља стручне послове за потребе 
именованих комисија од стране начелника 
општине, 
обавља и друге послове по налогу 
начелника општине.  

 
За свој рад директно одговара Начелнику 
општине. 

 
Посебни услови: Висока стручна (школска) 
спрема – VII степен, факултет друштвеног 
смјера, најмање 1 година радног искуства у 
струци.  
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Додатна стручна оспособљеност: 
Познавање рада на рачунару и положен 
возачки испит „Б“ категорије  

 
Начин попуне: Конкурсом 

 
Број извршилаца: 1 (један).“ 

 
Члан 4. 

 
Иза члана 67. додаје се нови члан 67а. који 
гласи:  
 

„Члан 67а. 
 
Помоћни радник за техничке 
послове 
 

Врши сљедеће послове:  
 

извршава све кухарске послове у чајној 
кухињи, 
припрема и по потреби послужује пиће и 
напитке, 
брине се о чистоћи задуженог инвентара,  
води евиденцију о потрошеном материјалу 
за чајну кухињу, те врши послове његовог 
требовања,  
извршава и друге послове и задатке по 
налогу непосредно надређеног;  
 
За свој рад одговара Начелнику одјељења. 
 
Посебни услови: Основна школа, са или без 
радног искуства   
 
Начин попуне: Конкурсом 
 
Број извршилаца: 1 (један).“ 

 
Члан 5. 

Напријед наведене измјене Правилника, 
усклађују се и у табеларном прегледу који 
је саставни дио овог Правилника.   

 
Члан 6. 

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

 
 
 

                                                                                                            
Број: 02/1-12-4/16  
Датум:14.12.2016.г.                          

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
Борислав Ракић,дипл.економиста,с.р.                            
_____________________________________ 
 
На основу члана 4.,5. и 7. Закона о статусу 
функционера јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник Републике Српске“ 
број: 96/05 и 98/13), Рјешења о именовању 
Замјеника  Начелника општине Вукосавље 
број: 01/1-013-149-11/16, од 12.12.2016. 
године, те члана 2. Одлуке о платама 
функционера општине Вукосавље , број: 
01/1-013-17/09 од 19.3.2009. године 
Начелник  Скупштине општине Вукосавље, 
доноси: 

 
РЈЕШЕЊЕ 

О РАДНОМ ОДНОСУ И УТВРЂИВАЊУ 
КОЕФИЦИЈЕНТА ЗА ОБРАЧУН 

ПЛАТЕ ЗАМЈЕНИКА НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНЕ ВУКОСАВЉЕ 
 

1.Дејан Јовић  из Вукосавља , општина 
Вукосавље који је Рјешењем Скупштине 
општине Вукосавље број: 01/1-013-149-
11/16, од 12.12.2016.године именован за 
Замјеника Начелника Скупштине општине   
Вукосавље обављаће послове  Замјеника 
начелника Општине професионално, 
успостављањем радног односа за мандатни 
период на који је изабран. 

 
2.Права по основу радног односа по овом 
Рјешењу именовани остварује почев од 
дана 12.12.2016.године, то јест даном 
именовања на функцију. 

 
3.За обављање послова Замјеника 
Начелника општине Вукосавље, 
именованом ће се обрачунавати плата по 
коефицијенту 2,10. 
Плата за Замјеника Начелника општине се 
утврђује множењем наведеног 
коефицијента са износом просјечно 
исплаћене плате запослених у Општинској 
управи у претходној години и увећава за 
износ по основу минулог рада именованог. 

 
4.Сва остала права по основу радног 
односа, именовани, као функционер 
општине Вукосавље остварује по основу 
Закона, Статута и друих прописа 
Скупштине општине и Општинске управе 
Вукосавље. 
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5.Ово Рјешење ступа на снагу даном 
доношења, а објавиће се у „Службеном 
гласнику“ општине Вукосавље. 

 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

 
Дана 12.12.2016.године  на приједлог 
Начелник општине Вукосавље Скупштине 
општине Вукосавље  именовала је Дејана 
Јовића из Вукосавља на функцију замјеника 
Начелника општине Вукосавље (Рјешење 
број: 01/1-013-149-11/16, од 
12.12.2016.године). 
 Сагласно члану 2. Одлуке о платама 
функционера општине Вукосавље , број: 
01/1-013-17/09 од 19.3.2009.године  
именованом функционеру утврђена су 
права по основу рада, односно коефицијет  
за обрачун плате у случају када именовани 
обавља дужност професионално.  
На основу горе наведеног Начелник 
општине Вукосавље утврдио је  
коефицијент и доноси Рјешење као у 
изреци. 
 Правна поука: Против овог Рјешења може 
се поднијети Приговор Начелнику  
Општине  у року од 8 дана од дана пријема 
Рјешења. Приговор не задржава извршење 
Рјешења. 
 
Број: 01/1-013-149-11-2/16           
Датум:19.12.2016.год. 
 
             Начелник Општине 
 Борислав Ракић,дипл.економиста,с.р. 
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