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O P Ć I N S K O

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-23-389/13
Orašje, 25.02. 2013.godine
Na temelju članka 23. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br.
2/06, 72/07, 32/08 i 2/10), članka 26. Zakona o prostornom
uređenju („Narodne novine Županije Posavske“ br. 5/99,
7/00) i članka 37. Statuta Općine Orašje (“Službeni
glasnik Općine Orašje” broj 6/02), Općinsko vijeće Orašje,
na sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o pristupanju izradi izmjena i dopuna
Urbanističkog plana Orašja
I
Pristupa se izradi izmjena i dopuna Urbanističkog
plana Orašja, a koji je obuhvaćen slijedećim graničnim
parcelama:
- Polazi se iz točke gdje se sijeku obrambeni nasip kč. br.
1970 i parcela 1564 K.O. D.Mahala I, obuhvata parcelu
1564 i presijeca ul. S.Radića kč. br.1983 i parcele 1563/2,
1563/6, 1560, 1561, 1562 izlazi na kanal kč. br. 1977 K.O.
D.Mahala I presijeca ga i nastavlja zapadnom stanom tog
kanala do kanala kč. br. 786 K.O. Ugljara presijeca ga i
izlazi na kanal kč. br. 787 obuhvaćajući ga ide njegovom
zapadnom stranom do ulice B.Jelačića označene kao kč.
br. 1993 presijeca je izlazi na kč. br. 1892 obuhvaćajući je
izlazi na granicu katastarskih općina D.Mahala I i Ugljara
kod kč. br. 174, obuhvaćajući nastavlja prema jugu
obuhvaćajući kč. br. 175, 176 K.O. Ugljara, i kč. br. 1897

2011.
godine, Orašje
V I J E Ć E
k.o. D.Mahala I presijeca kč. br. 2005, 1909 , 1906 i kanal
kč. br. 1982 gdje se kč. br. 1982 graniči sa parcelom 1904.
Dalje nastavlja zapadnom stranom kč. br. 1982 prema jugu
do kanala 6224 u K.O. D.Mahala III, presijeca ga kao i kč.
br. 4933, 4934 , 4952/2, 4952/1, 4943, 4944, 4945, 4941/1
i 4941/2 do granice K.O. D.Mahala I i D.Mahala III.
Granica GUP-a dalje nastavlja međama kč. br. 1965,
1967/1, 1967/2, 1967/3, 1969 i 1968/1 u K.O. D Mahala I
obuhvaćajući ih nastavlja međama kč. br. 753, 756, 757,
760 i 761 K.O. Ugljara obuhvaćajući ih izlazi na kč. br.
6252/2 u K.O. D.Mahala III presijeca ga kao i kč. br. 5040,
5039/1, 5041/2, 5087,5052/2, 6272, 5052/1, 5061, 5062/2,
5062/1, 5262/3, 5063/1, 5060/1, 5064. 5065, 5068/1,
5068/2 i izlazi ponovo na put kč. br. 6252/2 gdje se isti
siječe sa kanalom kč. br. 1050 K.O. Orašje I, te nastavlja
dalje pravolinijski presijecajući kč. br. 6252/2 u K.O.
D.Mahala III, kč. br. 1054/1 do kanala kč. br. 1055 u K.O.
D. Orašje gdje skreće na jug presijecajući kč. br. 1069, te
ponovo kč. br. 1054/1 i u istom pravcu presijeca kanal kč.
br. 1066 i nastavlja dalje presijecajući kč. br. 1065/1i 1063
do kanala kč. br. 1057 skreće na istok obuhvaćajući
navedeni kanal sve do puta Tuzla Orašje kč. br. 1346 gdje
skreće na jug obuhvaćajući navedeni put do kč. br. 6252/3
U k.o. d.Mahala III i skreće na zapad navedenom parcelom
do kč. br. 5179 gdje skreće na jug obuhvaćajući parcele
5180, 5185, 5189/1, 5190/2, skreće na zapad presijecajući
kč. br. 5179 obuhvaća kč. br. 5192/1 izlazi na kanal kč. br.
6276 presijeca ga i nastavlja dalje prema jugu
obuhvaćajući navedeni kanal sve do puta kč. br. 5736
odakle nastavlja tim putem obuhvaćajući ga, presijecajući
put Tuzla Orašje izlazi na kč. br. 5747/1 obuhvaćajući ga
ide tim putem do kanala kč. br. 6262 presijeca ga i
obuhvaćajući ga skreće prema sjeveru sve do kč. br.
5758/1.
Obuhvaćajući kč. br. 5758/1 i 5758/39 granica GUP-a
izlazi na put kč.br. 6252/4 presijeca ga i izlazi na kč. br.
1320 u K.O. Orašje I. Granica dalje nastavlja prema
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sjeveru presijecajući parcele 1320 izlazi na kanal kč. br.
1322 skreće na istok i obuhvaćajući navedeni kanal, izlazi
na kanal kč. br. 1464 u K.O. Orašje II i nastavlja dalje tim
kanalom do kč. br. 2126 gdje skreće na sjever
obuhvaćajući ga nastavlja pravolinijski do kč. br. 1327 u
K.O. Orašje I, te dalje istim pravcem obuhvaćajući kč. br.
1327 do parcele 1281 gdje nastavlja dalje obuhvaćajući
parcele 1281, 1278, 1277, 1241/1, 1241/2, 1243, 1235,
1234, 1233, 1231, 1230, 1229, 1225, 1224/2, 1224/1,
1340, 903, 1339, 1346, 56, 54, 1, 2 i 5 K.O. Orašje I,
nastavljajući dalje prema zapadu obuhvata parcele 793/1 i
798 u K.O. Ugljara, te parcelu 1970 do parcele označene
kao kč. br. 1546 u K.O. D. Mahala I.
II
Prostor obuhvaćen graničnim parcelama iz točke I.
ove Odluke namijenjen je za izgradnju stambenih i
gospodarski objekata, objekata mješovite namjene,
namijenjenih sportu, rekreaciji i obrazovanju, objekata
javne namjene.

Orašje, 28. veljače 2013.

Općina Orašje
Općinsko
vijeće

Broj: 01-02-390 /13
Orašje, 25.02 2013.godine
Na temelju članka 8. Zakona o matičnim knjigama
(“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj:
37/12) i članka 37. Statuta Općine Orašje ("Službeni
glasnik Općine Orašje" broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11),
Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 25.
veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o određenju matičnih područja
i sjedišta matičnih područja
Članak 1.

III
Sredstva za izradu izmjena i dopuna Urbanističkog
plana Orašje osigurat će se u Proračunu općine Orašje za
2013. godinu.
IV
Nositelj pripreme za izradu izmjena i dopuna plana
je Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih
poslova općine Orašje.
Nositelj pripreme za izradu će nositelju izrade
Urbanističkog plana Orašje dati smjernice za izradu plana.
V
Izbor nositelja izrade izmjena i dopuna
Urbanističkog plana Orašje obavit će nositelj pripreme za
izradu Plana u skladu sa Zakonom o javnim nabavama
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04,
19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10).
VI
Nacrt izmjena i dopuna urbanističkog plana biti će
dostavljen na javnu raspravu u trajanju od 30 dana prije
usvajanja Urbanističkog plana.
VII
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit
će objavljena u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Ovom Odlukom utvrđuju se matična područja i
sjedišta matičnih područja za vođenje matičnih knjiga za
Općinu Orašje.
Članak 2.
Na području Općine Orašje određuju se slijedeća
matična područja:
- matično područje Orašje za naseljena mjesta
Orašje i Ugljara,
- matično područje Donja Mahala za naseljeno
mjesto Donja Mahala,
- matično područje Tolisa za naseljena mjesta
Tolisa, Kostrč i Bukova Greda,
- matično područje Bok za naseljena mjesta Bok,
Oštra Luka i Matići,
- matično područje Vidovice za naseljena mjesta
Vidovice, Kopanice, Jenjić i Lepnica.

Članak 3.
Za matična područja iz članka 2. ove Odluke
određuju se matična sjedišta, kako slijedi:
- sjedište matičnog područja Orašje je u Orašju,

Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska

- sjedište matičnog područja Donja Mahala je u Donjoj
Mahali,
- sjedište matičnog područja Tolisa je u Tolisi,
- sjedište matičnog područja Bok je u Boku i
- sjedište matičnog područja Vidovice je u Vidovicama.

Orašje, 28. veljače 2013.
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Članak 4.
Matične knjige rođenih i matične knjige umrlih
vode se za svako naseljeno mjesto u sjedištu matičnog
područja.
Matična knjiga državljana vodi se kao jedinstvena
knjiga za područje cijele Općine Orašje.
Matična knjiga vjenčanih vodi se kao jedinstvena
knjiga za naseljena mjesta u kojima se obavlja sklapanje
braka.

Članak 5.
U skladu s ovom Odlukom organizirat će se
vođenje matičnih ureda na području Općine Orašje.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Orašje".
Predsjednica
Jelena Martinovi, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-38-391/13
Orašje, 25.02. 2013.godine
Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i
5/11), Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana
25. veljače 2013. godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli jednokratne novčane pomoći uspješnim
studentima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog
stanja u akademskoj 2012./2013. godini
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i kriteriji
za dodjelu jednokratne novčane pomoći koju Općina
Orašje dodjeljuje studentima u akademskoj 2012./2013.
godini
(u daljnjem tekstu: novčana pomoć), broj
novčanih pomoći, visinu novčane pomoći, postupak
dodjele i izvor sredstava.
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Članak 2.
Za novčane pomoći studentima u akademskoj
2012./2013. godini iz Proračuna Općine Orašje za 2013.
godinu izdvojit će se 12.000,00 KM, a pojedinačna
novčana pomoć po studentu iznosi 1.000,00 KM.
Članak 3.
Za akademsku 2012./2013. godinu dodijelit će se
ukupno 12 novčanih pomoći i to: četiri novčane pomoći
uspješnim studentima i osam novčanih pomoći studentima
iz obitelji slabijeg imovnog stanja.
Članak 4.
Sredstva potrebna za novčane pomoći osiguravaju
se u Proračunu Općine Orašje za 2013. godinu na poziciji
"studentske stipendije", a isplaćivat će se na tekuće račune
studenata.
Novčana pomoć studentima će se isplatiti
najkasnije do završetka tekuće akademske godine.
Članak 5.
Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za
dodjelu novčane pomoći su:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine,
2.
da imaju prebivalište na području općine
Orašje,
3. da su redoviti studenti,
4. da studiraju na državnim fakultetima u Bosni i
Hercegovini ili inozemstvu,
5. da nisu ponavljali godinu studija,
6. da nisu stariji od 26 godina,
7. studenti prve godine studija tijekom
cjelokupnog srednjoškolskog obrazovanja moraju imati
prosjek ocjena najmanje 4,00,
8. studenti druge, treće, četvrte i pete godine
tijekom studija moraju imati prosjek ocjena najmanje 3,50
(8,50).
Članak 6.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne mogu
ostvariti:
- studenti sa statusom apsolventa,
- studenti koji su korisnici nekih drugih oblika
novčane potpore po osnovu školovanja,
- studenti koji studiraju na prostoru Županije
Posavske na nekom od dislociranih studija Sveučilišta u
Mostaru,
- studenti koji su u 2012 godini ostvarili pravo na
jednokratnu novčanu pomoć na temelju uspjeha.
Članak 7.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može
ostvariti samo jedan student iz obitelji.
II - DODJELA NOVČANIH POMOĆI
USPJEŠNIM STUDENTIMA
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Članak 8.
Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći uspješnim
studentima (studenti II, III, IV i V godine studija) su
ocjene iz ranijih godina studija.
Članak 9.
Bodovi ostvareni temeljem uspjeha studenta u
prethodnim godinama studija utvrđuju se na temelju
prosjeka ocjena svih godina studija kandidata.
III - DODJELA NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA
IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA
Članak 10.
Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći studentima
iz obitelji slabijeg imovnog stanja su redovita mjesečna
primanja u obitelji (studenti od I - V godine).
Članak 11.
Izračun bodova na temelju redovitih mjesečnih
primanja u obitelji utvrđuje se prema slijedećoj formuli:
Prosječni iznos redovitih mjesečnih
primanja po članu obitelji
50 - ___________________= broj bodova
20
ili riječima: tako što se od broja 50 oduzme
rezultat dobiven dijeljenjem prosječnog iznosa redovitih
mjesečnih primanja po jednom članu obitelji i broja 20.
Članak 12.
Članovima obitelji iz prethodnog članka ove
Odluke smatraju se roditelji, te braća i sestre koji žive u
zajedničkom domaćinstvu.
Članak 13.
Studentu - djetetu razvojačenog neuposlenog
branitelja za svakih navršenih 12 mjeseci pripadnosti u
HVO-u dodaju se dva boda kod bodovanja.
Članak 14.
Studentu bez jednog roditelja na ukupan zbroj
bodova dodaje se dodatnih pet bodova, odnosno 10 ako se
radi o studentu bez oba roditelja.
Ukoliko više kandidata ima isti broj bodova
prioritet ima kandidat sa većim prosjekom ocjena.
IV - POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI
Članak 15.
Javni natječaj za dodjelu novčanih pomoći
raspisuje Općinski načelnik.
Javni natječaj sadrži:
podatke o broju i visini novčanih pomoći,
- opće i posebne uvjete za dodjelu novčanih pomoći,

Orašje, 28. veljače 2013.

kriterije za dodjelu i način bodovanja,
dokaze koje je potrebno priložiti,
vrijeme trajanja natječaja odnosno krajnji rok za
podnošenje prijava,
- mjesto podnošenja prijava,
- druge potrebne informacije.
Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana
objave na službenoj web stranici Općine Orašje i oglasnoj
ploči Općine Orašje.
-

Članak 16.
Svi kandidati za dodjelu novčane pomoći uz
prijavu na javni natječaj, podnose dokaze o ispunjavanju
uvjeta iz članka 5. ove Odluke i to:
- potvrdu o redovnom upisu u tekuću akademsku
godinu studija,
- potvrdu CIPS-a o prijavi prebivališta na području
općine Orašje,
- potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija,
odnosno potvrdu o prosječnoj ocjeni tijekom
srednjoškolskog obrazovanja za studente prve godine,
- izjavu pod kaznenom i materijalnom
odgovornošću da ne primaju novčanu pomoć po nekom
drugom osnovu.
Kandidati za dodjelu novčanih pomoći studentima
iz obitelji slabijeg imovnog stanja osim dokaza iz
prethodnog stavka ovog članka, uz prijavu prilažu i
slijedeće dokaze:
a) potvrdu poslodavca o prihodima članova
obitelji ostvarenih u periodu od tri mjeseca koji prethode
mjesecu u kojem je podnesena prijava,
b) potvrdu o mirovini - odresci o isplati mirovine
umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode
mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od
Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine,
c) potvrdu Porezne uprave o prihodima članova
obitelji prema drugim osnovama,
d) potvrdu Zavoda za upošljavanje o prijavi radno
sposobnih članova obitelji,
e) izjavu o zajedničkom kućanstvu,
f) potvrdu o redovitom studiju za drugog člana
obitelji (za obitelji sa dvoje i više studenata),
g) potvrdu Odjela za obranu o pripadnosti HVO za
razvojačene neuposlene branitelje.
Članak 17.
Postupak za dodjelu novčane pomoći studentima
provodi Povjerenstvo od pet članova koje rješenjem
imenuje Općinsko vijeće.
Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka
razmatra prijave pristigle na javni natječaj, te utvrđuje
rang-listu kandidata za dodjelu novčane pomoći.
Rang-lista kandidata za dodjelu novčane pomoći
objavljuje se na službenoj web stranici Općine Orašje i
oglasnoj ploči Općine Orašje, te se dostavlja zajedno sa
obavijesti svim kandidatima.

Orašje, 28. veljače 2013.
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U roku od osam dana od dana objave rang-liste
svaki prijavljeni kandidat može podnijeti pisani prigovor
na rang-listu povjerenstvu.
Odluka Povjerenstva po prigovoru je konačna.
O rezultatima javnog natječaja prijavljeni
kandidati bit će obaviješteni putem službene web stranice
Općine Orašje, oglasne ploče Općine Orašje i pismeno na
adresu.
Općinski načelnik će temeljem utvrđene rangliste, poštujući utvrđeni redoslijed, u roku od 30 dana,
donijeti Odluku o dodjeli pomoći.
V – ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Orašje".
Predsjednica
Jelena Martinović,v.r.

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-409/13
Orašje, 27.02. 2013.godine

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-410/13
Orašje, 27.02. 2013.godine
Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine F BiH”, broj 49/06), i članka 37. i 91.stavak 3.
Statuta općine Orašje (“Službeni glasnik općine Orašje”,
broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11), Općinsko vijeće Orašje, na
svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora
Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora
broj 01-02-1066/12 od 31.07.2012.godine, („Službeni
glasnik općine Orašje“, broj 7/12), u članku 3. alineja 1 ,
riječ „tri“, zamjenjuje se riječju „deset“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine FBiH”, broj 49/06), i članka 37. i 91.stavak 3.
Statuta općine Orašje (“Službeni glasnik općine Orašje”,
broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11), Općinsko vijeće Orašje, na
svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2013. godine,
donosi
ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup
poslovnog prostora
Članak 1.
U Odluci o davanju u zakup poslovnog prostora
broj 01-02-1067/12 od 31.07.2012.godine, („Službeni
glasnik općine Orašje“, broj 7/12), u članku 3. alineja 1 ,
riječ „tri“, zamjenjuje se riječju „deset“.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
biti će objavljena u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
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Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i
Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-38-392/13
Orašje, 25.02. 2013.godine
Na temelju članka 17. Odluke o dodjeli
jednokratne novčane pomoći uspješnim studentima i
studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u
akademskoj 2012./2013. godini („Službeni glasnik općine
Orašje“, broj: 1/13) Općinsko vijeće na sjednici održanoj
25. veljače 2013.godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za
dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima u
akademskoj 2012./2013. godini
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Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu Natječaja
za dodjelu jednokratne novčane pomoći uspješnim
studentima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog
stanja u akademskoj 2012./2013. godini u sastavu:
1. Lucija Mijić, predsjednica,
2. Mehmed Memišević, član,
3. Muhamed Zahirović, član,
4. Mladen Marković, član,
5. Luca Nedić, član.
Članak 2.
Zadaci Povjerenstva su da razmotri pristigle
prijave, izvrši bodovanje i rangiranje kandidata po
utvrđenim kriterijima, te da izradi listu prioriteta na
temelju koje Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli
novčane pomoći.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom glasniku Općine Orašje"
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-393/13
Orašje, 25.02. 2013.godine
Općinsko vijeće Orašje, rješavajući u predmetu
preuzimanja neizgrađenog građevnog zemljišta radi
privođenja trajnoj namjeni, na temelju članka 24. i članka
43. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04)
na sjednici održanoj dana 25. veljače 2013.godine, donosi

R J E Š E NJ E
I. Općinsko vijeće Orašje preuzima iz posjeda
dosadašnjeg katastarskog korisnika D.S. Poljoprivredno
dobro „Dusine“, Orašje, neizgrađeno građevno zemljište
označeno kao k.č. broj 1051 Dusine, oranica/njiva u
površini od 99 789 m2 , upisana u Pl. broj 229 K.O. Orašje
I, što po starom premjeru odgovara parcelama označenim
kao k.č. broj 270, Božinac oranica u površini od 99 789 m²
i k.č. broj 271, Božinac, kanal površine 5 483 m², obje
upisane u e-zk. uložak broj 154 K.O. Orašje kao društvena
svojina sa pravom korištenja Općine Orašje sa dijelom 1/1,
radi privođenja trajnoj namjeni, odnosno radi uređenja za
građenje.

Orašje, 28. veljače 2013.

II. Naknada za preuzeto zemljište neće se
određivati.
III. Na temelju ovog rješenja u katastarskim
knjigama određuje se:
otpis parcele navedene u točki I. ovog Rješenja iz
dosadašnjeg katastarskog operata i pripis istih Općini
Orašje sa dijelom 1/1 i naznakom državne svojine.
O b r a z l o ž e nj e
Postupak preuzimanja neizgrađenog građevnog
zemljišta određenog u točki I ovog Rješenja pokrenut je po
službenoj dužnosti a radi privođenja predmetnog zemljišta
trajnoj namjeni, odnosno radi uređenja za građenje.
Naime, u skladu sa Regulacionim planom Orašje na
predmetnoj lokaciji je predviđena površina za gospodarske
djelatnosti, objekti mješovite namjene, javne zelene
površine, objekti namijenjeni sportu i objekti javne
namjene.
U postupku koji je prethodio donošenju ovog
rješenja, proveden je postupak u kojem je utvrđeno
slijedeće činjenično stanje:
- da je Poljoprivrednom dobru „Dusine“,
dodijeljena k.č. broj 1051, Dusine, oranica/njiva u površini
od 99 789 m2, na privremeno korištenje u poljoprivredne
svrhe bez naknade, te da su upisani kao posjednici samo u
katastar,
- da navedena katastarska čestica odgovara starim
k.č. broj 270, Božinac oranica u površini od 99 789 m² i
k.č. broj 271, Božinac, kanal površine 5 483 m², obje
upisane u e-zk. uložak broj 154 K.O. Orašje kao društvena
svojina sa 1/1 dijelom i pravom korištenja Općine Orašje,
- da je saslušan direktor Poljoprivrednog dobra
„Dusine“ koji je izjavio da se ne protivi preuzimanju
predmetnog zemljišta i da neće za to zemljište podnositi
zahtjev za ostvarivanje prvenstvenog prava korištenja
zemljišta radi građenja u skladu sa urbanističkim planom.
Na temelju gore navedenog utvrđeno je da su
ispunjeni uvjeti iz članka 24. i članka 43. Zakona o
građevnom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, pa
je odlučeno kao u izreci rješenja.
Kako na predmetnom zemljištu sukladno članku
18. Zakona o građevnom zemljištu nije bilo ulaganja,
prijenos zemljišta se vrši bez naknade.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Županijskom sudu u Odžaku, u roku od 30 dana od dana
dostavljanja rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u
dva istovjetna primjerka.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Orašje, 28. veljače 2013.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-399/13
Orašje, 25.02. 2013.godine

6. Po pravomoćnosti rješenja na zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja, u katastarskim i zemljišnim knjigama
izvršit će se uknjižba državnog vlasništva sa pravom
korištenja zemljišta radi građenja u korist :

Općinsko vijeće Orašje rješavajući u predmetu
dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje
radi građenja firmi „Irass“ d.o.o. Donja Mahala
Franjevačka 115., Donja Mahala, a na temelju članka 44.
Zakona o građevinskom zemljištu Federacije BiH
(„Službene novine Federacije BiH“, br. 25/03, 16/04 i
67/05) na sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine,
donosi

Obrazloženje
Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova
općine Orašje je na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i
načinu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ br. 2/07 i 9/07) i
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta „DuhaništeOgledno polje“ u Orašju („Službeni glasnik Općine
Orašje“, broj 6/12), raspisala dana 27.08.2012.godine
Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta na korištenje radi građenja „Duhanište-Ogledno
polje“ u Orašju.

RJEŠENJE
1. Društvu „Irass“ d.o.o. Donja Mahala Franjevačka 115
Donja Mahala, dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko
zemljište označeno kao k.č. broj 756/7 Ogledno polje,
u površini od 7.700 m2, upisana u Pl. broj 228 K.O.
Orašje I, kojoj odgovara parcela stare izmjere
označena kao k.č. broj 41/5 upisana u e-Zk. uložak 361
K.O. Orašje, iste površine, na korištenje radi građenja
gospodarskog objekta u skladu sa Odlukom o
urbanističkom planu Orašja („Službeni glasnik Općine
Orašje“, br. 1/02 i 3/09), te Odlukom o provođenju
Urbanističkog plana Orašja („Službeni glasnik Općine
Orašje“, broj 1/02) i urbanističko-tehničkim uvjetima
utvrđenim od nadležnog organa.
2. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz točke 1. ovog
Rješenja, korisnik je obvezan do pravomoćnosti
Rješenja platiti naknadu od 8,00 KM/m², što ukupno
iznosi 61.600,00 KM, na depozitni račun općine
Orašje broj: 3380002200022831, kod UniCredit
banke.
3. Cijena građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju
osnovne infrastrukture.
4. Korisnik gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja
ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja
o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja, ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od dana izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova
na građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom
stropnom konstrukcijom.
5. Nositelj prava korištenja zemljišta radi građenja koji
odustane od namjere da gradi objekt dužan je zemljište
vratiti Općini Orašje.

Firme“Irass“ d.o.o. Donja Mahala Franjevačka 115 Donja
Mahala, sa 1/1 dijelom

Nakon razmatranja pristiglih prijava, cijeneći ih prema
kriterijima određenim Odlukom o uvjetima i načinu
dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta („Službeni
glasnik Općine Orašje“ br. 2/07 i 9/07), Povjerenstvo za
provedbu natječaja je donijelo Zaključak da se zemljište iz
točke 1. rješenja dodjeli firmi „Irass“ d.o.o. Donja Mahala
Franjevačka 115 Donja Mahala , na korištenje radi
građenja uz plaćanje naknade.
Za dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište korisnik
je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o
raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta „Duhanište-Ogledno polje“ u
Orašju („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 6/12), u
iznosu od 8,00 KM/m2 što, budući da zemljište ima
površinu od 7.700 m2, ukupno iznosi 61.600,00 KM.
Sukladno članku 16. stavak 2. Zakona o građevinskom
zemljištu
pribavljeno
je
mišljenje
općinskog
pravobranitelja kojim je potvrđeno da se provedeni
postupak kao i predložena dodjela zemljišta temelji na
zakonskoj osnovi.
Pozivajući se na navedeno utvrđeno je da su ispunjeni
uvjeti za primjenu članka 44. i članka 45. stavak 1. Zakona
o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 25/03, 16/04 i 67/05), te je
odlučeno kao u izreci Rješenja.

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor, tužbom koja se podnosi
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Orašje, 28. veljače 2013.

Županijskom sudu u Odžaku, u roku od 30 dana od dana
prijema ovog Rješenja.

na građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom
stropnom konstrukcijom.

Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

5. Nositelj prava korištenja zemljišta radi građenja koji
odustane od namjere da gradi objekt dužan je zemljište
vratiti općini Orašje.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-394/13
Orašje, 25.02. 2013.godine

6. Po pravomoćnosti rješenja na zemljištu iz točke 1.
ovog Rješenja, u katastarskim i zemljišnim knjigama
izvršit će se uknjižba državnog vlasništva sa pravom
korištenja zemljišta radi građenja u korist :

Općinsko vijeće Orašje rješavajući u predmetu
dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje
radi građenja firmi „Maxi“ d.o.o. Orašje, VIII ulica broj
44., Orašje, a na temelju članka 44. Zakona o
građevinskom zemljištu Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 25/03, 16/04 i 67/05) na
sjednici održanoj dana 25. veljače 2013. godine, donosi

Obrazloženje
Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova
općine Orašje je na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i
načinu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ br. 2/07 i 9/07) i
Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta „DuhaništeOgledno polje“ u Orašju („Službeni glasnik Općine
Orašje“, broj 6/12), raspisala dana 27.08.2012.godine
Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta na korištenje radi građenja „Duhanište-Ogledno
polje“ u Orašju.

R J E Š E N J E
1. Društvu „Maxi“ d.o.o. Orašje, VIII ulica broj 44.,
Orašje, dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko
zemljište označeno kao k.č. broj 756/8 Ogledno polje,
u površini od 7.280 m2, upisana u Pl. broj 228 K.O.
Orašje I, kojoj odgovara parcela stare izmjere
označena kao k.č. broj 41/10 upisana u e-Zk. uložak
361 K.O. Orašje, iste površine, na korištenje radi
građenja gospodarskog objekta u skladu sa Odlukom
o urbanističkom planu Orašja („Službeni glasnik
Općine Orašje“, br. 1/02 i 3/09), te Odlukom o
provođenju Urbanističkog plana Orašja („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj 1/02) i urbanističkotehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog organa.
2. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz točke 1. ovog
Rješenja, korisnik je obvezan do pravomoćnosti
Rješenja platiti naknadu od 8,00 KM/m², što ukupno
iznosi 58.240,00 KM, na depozitni račun Općine
Orašje broj:3380002200022831, kod UniCredit
banke.
3. Cijena građevinskog zemljišta obuhvata izgradnju
osnovne infrastrukture.
4. Korisnik gubi pravo korištenja zemljišta radi građenja
ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti rješenja
o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja, ne
podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje,
odnosno ako u roku od jedne godine od dana izdavanja
odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova

Firme „Maxi“ d.o.o. Orašje VIII ulica broj 44 Orašje,
sa 1/1 dijelom

Nakon razmatranja pristiglih prijava, cijeneći ih prema
kriterijima određenim Odlukom o uvjetima i načinu
dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta („Službeni
glasnik Općine Orašje“ br. 2/07 i 9/07), Povjerenstvo za
provedbu natječaja je donijelo Zaključak da se zemljište iz
točke 1. rješenja dodjeli firmi „Maxi“ d.o.o. Orašje, VIII
ulica broj 44., Orašje, na korištenje radi građenja uz
plaćanje naknade.
Za dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište korisnik
je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o
raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta „Duhanište-Ogledno polje“ u
Orašju („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 6/12), u
iznosu od 8,00 KM/m2 što, budući da zemljište ima
površinu od 7.280 m2, ukupno iznosi 58.240,00 KM.
Sukladno članku 16. stavak 2. Zakona o građevinskom
zemljištu
pribavljeno
je
mišljenje
općinskog
pravobranitelja kojim je potvrđeno da se provedeni
postupak kao i predložena dodjela zemljišta temelji na
zakonskoj osnovi.
Pozivajući se na navedeno utvrđeno je da su ispunjeni
uvjeti za primjenu članka 44. i članka 45. stavak 1. Zakona
o građevinskom zemljištu Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“, br. 25/03, 16/04 i 67/05), te je
odlučeno kao u izreci Rješenja.

Orašje, 28. veljače 2013.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može
pokrenuti upravni spor, tužbom koja se podnosi
Županijskom sudu u Odžaku, u roku od 30 dana od dana
prijema ovog rješenja.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-396/13
Orašje, 25.02. 2013. godine
Općinsko vijeće Orašje, na temelju članka 55.
stavak 1. i stavak 2. Zakona o građevinskom zemljištu
Federacije BiH („Službene novine Federacije“, br. 25/03,
16/04 i 67/05), rješavajući po zahtjevu JP „Elektroprivreda
HZHB“ d.d. Mostar, Distribucijsko područje Sjever,
Orašje, za ustanovljavanje stvarne služnosti na građevnom
zemljištu, na sjednici održanoj dana 25. veljače
2013.godine, donosi

R J E Š E N J E
1. Na građevnom zemljištu označenom kao k.č. broj 1882,
DUSINE, Nekategorisani put, u površini od 1593 m2,
upisana u Pl. broj 310 K.O. Kostrč, ustanovljava se stvarna
služnost-pravo polaganja priključnog srednje naponskog
kabelskog voda: 10(20) kV do TS „Posavina Koka“, koji
se na priloženoj geodetskoj podlozi proteže od početka
parcele označene kao k.č. broj 1882, lijevom stranom u
cijeloj dužini te parcele sve do mjesta ulaska u parcelu k.č.
broj 1903/1, koja je u privatnom vlasništvu, na kojoj će se
nalaziti TS „Posavina Koka“. Dužina kabela koji se
proteže parcelom k.č. broj 1882 iznosi 300 m. Ova
služnost se ustanovljava u korist Javnog poduzeća
„Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar, Distribucijsko
područje Sjever, Orašje.
2. Odbija se zahtjev podnositelja za ustanovljenje stvarne
služnosti na građevnom zemljištu na djelu trase u dužini
od cca 1400 m, a koji se proteže parcelama označenim kao
k.č. broj 6254 (Burim, Regionalni put) i k.č. broj 2030/2
(Autoput, Lokalni put), zbog nenadležnosti.
3. Trasa kojom će se izvršiti polaganje srednje naponskog
kabela, preko predmetnog zemljišta, ucrtana je na kopiji
katastarskog plana (skici) koji čini sastavni dio ovog
Rješenja.
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4. Korisnik ustanovljene služnosti stječe pravo
na
posjed
navedene
služnosti
po
pravomoćnosti ovog Rješenja.
5. Općini Orašje pripada pravo na naknadu za
ustanovljene stvarne služnosti koja će se po
pravomoćnosti Rješenja utvrditi u posebnom
postupku.
6. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja uknjižit
će se pravo služnosti u korist:
„JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar
Distribucijsko područje Sjever, Orašje“.
Obrazloženje
JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar,
Organizacijska jedinica: Distribucija električne energije,
Distribucijsko područje - Sjever, Orašje, podnijelo je
zahtjev za ustanovljenje prava služnosti polaganja
priključnog srednje naponskog kabelskog voda: 10(20)
kV TS „Posavina Koka“, koji se na priloženoj geodetskoj
podlozi proteže od početka parcele označene kao k.č. broj
1882, lijevom stranom u cijeloj dužini te parcele sve do
mjesta ulaska u privatnu parcelu k.č. broj 1903/1, na kojoj
će se nalaziti TS „Posavina Koka“. Dužina kabela koji se
proteže parcelom k.č. broj 1882 iznosi 300 m.
Uz zahtjev je dostavljeno :
 posjedovni list
 kopiju katastarskog plana
 skicu sa ucrtanom trasom kojom će se položiti
kabelski vod
Podnositelju zahtjeva odbijen je zahtjev za
ustanovljenje stvarne služnosti na gradskom građevnom
zemljištu na djelu trase u dužini od cca 1400 m, a koji se
proteže parcelama označenim kao k.č. broj 6254 (Burim,
Regionalni put) i k.č. broj 2030/2 (Autoput, Lokalni put),
iz razloga što je za izdavanje istog nadležan odgovarajući
Županijski organ, obzirom da se radi o regionalnoj cesti.
Nakon uvida u postojeću dokumentaciju, a
sukladno sa člankom 55. Zakona o građevnom zemljištu
Federacije BiH („Službene novine Federacije“, br. 25/03,
16/04 i 67/05), rješeno je kao u izreci ovog Rješenja.
Upravna pristojba iz tarifnog broja 1. i 2.
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 1/04) u iznosu od
13 KM biti će uplaćena na depozitni račun Općine Orašje
broj: 3380002200022831, kod UniCredit banke, a izvješće
o uplati dostavit će se po primitku Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Županijskom sudu u Odžaku u roku od 30 dana od dana

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Broj 1, Stranica 10

dostave. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
istovjetna primjerka.

-

Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-397 /13
Orašje, 25.02. 2013.godine
Na temelju članka 46. Zakona o građevinskom
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“ 25/03, 16/04 i 67/05) i članka 5.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Općine Orašje“
broj 2/07 i 9/07), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici
održanoj dana 25. veljače 2013. godine, donosi

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provedbu
natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog
zemljišta
Članak 1.
Razrješavaju se dužnosti članovi Povjerenstva za
provedbu natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta:
1. Rizama Tukulj, predsjednica,
2. Janja Nedić, članica i
3. Pejo Ivanović, član.
Članak 2.
U Povjerenstvo za provedbu natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta, imenuju se:
1. Magdalena Živković, za predsjednicu,
2. Nataša Čolić, za članicu i
3. Pejo Ivanović, za člana.
Članak 3.
Povjerenstvo iz članka 2. ovog Rješenja imenuje
se na period od dvije godine.
Članak 4.
Zadatak Povjerenstva je, da sukladno navedenom
Zakonu i Odluci:
- donese poslovnik o radu;
- otvori i pregleda pristigle prijave;
- komparativnom analizom svih ponuda međusobno,
cijeneći svaku ponudu pojedinačno prema kriterijima
izvrši analizu pristiglih ponuda i sastavi listu
prvenstva;

Orašje, 28. veljače 2013.

dostavi zaključak o rezultatu svim sudionicima
natječaja i nadležnoj općinskoj službi;
sačini zapisnik o provedbenom postupku u koje će
unijeti sve relevantne podatke.

Članak 5.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-395/13
Orašje, 25.02. 2013.godine
Na temelju članka 259. Zakona o privrednim
društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 23/99,
45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09
i 63/10) i članka 16. Statuta Javnog poduzeća „Vodovod i
odvodnja“ d.o.o. Orašje („Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj 2/06), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici
održanoj dana 25. veljače 2013.godine, donosi
RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika i članova
Nadzornog odbora JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o.
Orašje
Članak 1.
Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi
Nadzornog odbora JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o.
Orašje:
1.
2.
3.

Ivka Vincetić, predsjednica,
Mato Oršolić, član i
Perica Vuković, član.

Članak 2.
Imenovani iz članka 1. ovog Rješenja razrješavaju se
dužnosti zbog gubitka povjerenja u njihovo obavljanje
dužnosti, iz sljedećih razloga:
-

nepoštivanje pravnih propisa i procedura prilikom
provođenja postupka za izbor direktora Poduzeća,
po Odluci o raspisivanju javnog natječaja, broj:
03-182-2/12 od dana 18.10.2012. godine i Javnog
natječaja za izbor i imenovanje direktora
Poduzeća,
broj:
01-183/12
od
dana
19.10.2012.godine, objavljenog u „Dnevnom
listu“,

Orašje, 28. veljače 2013.

-
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nestručnog i nesavjesnog vršenja dužnosti,
protivno Etičkom kodeksu JP „Vodovod i
odvodnja“ d.o.o. Orašje („Službeni glasnik
Općine Orašje“ broj 5/06).

Članak 3.
Zadužuje se Općinski načelnik da raspiše javni
natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova
Nadzornog odbora JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje
i imenuje komisiju za provedbu istog, sukladno Zakonu o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“
broj 34/03).
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-31-55/13
Orašje, 27.02. 2013.godine
Na temelju članka 214. stavak 1. Zakona o
upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“,
broj 2/98 i 48/99) u predmetu saniranja imovinsko-pravnih
odnosa na građevinskom zemljištu, Općinsko vijeće
Orašje, po zahtjevu stranke, na sjednici održanoj dana 27.
veljače 2013. godine donosi

DOPUNSKO RJEŠENJE
Rješenje Skupštine općine Orašje broj: 09/II-4758/91 od 11.07.1991. godine, dopunjuje se u točki 3. izreke,
iza stavka 2. dodaje se novi stavak, koji glasi:
„ Pašagić Zineta rođena Hadžiomerović iz Orašja,
brisat će se iz starog zk. uloška broj 991 K.O. Orašje,
odnosno sada e-zk. uloška broj 152 K.O. Orašje. Njen
suvlasnički dio ¼, će se podijeliti na ostale suvlasnike
upisane u e-zk. uložak broj 152, na slijedeći način:
Semija Čolić kći Huseina sa dijelom 1/36,
Senihad Čolić sin Huseina sa dijelom 1/36,
Fikret Hadžiomerović sin Šefika sa dijelom 1/3,
Nusret Hadžiomerović sin Šefika sa dijelom 99/540,
Mevludin Hadžiomerović sin Šefika sa dijelom 88/540 i
Muhidin Omerović sin Šefika sa dijelom 143/540“.

Broj 1, Stranica 11

O b r a z l o ž e nj e
Skupština općine Orašje izvršila je svojim
Rješenjem broj 09/II-475-8/91 od 11.07.1991. godine,
otpis parcele k.č. broj 51/176 upisane u zk. uložak broj 991
K.O. Orašje, iz zemljišnih i katastarskih knjiga. Međutim,
u gore spomenutom Rješenju nije navedeno da se Zineta
Pašagić briše iz dotadašnjeg zk. uloška, te nisu navedeni
niti idealni dijelovi ostalih suvlasnika. Tako je njen
suvlasnički dio ostao u starom zk. ulošku čime su
povrijeđena prava ostalih suvlasnika. Stoga Općinsko
vijeće donosi Dopunsko rješenje na temelju kojeg će se
izmijeniti postojeće stanje u zemljišnim knjigama.
U skladu sa izloženim, a na temelju članak 214.
stavak 1. Zakona o upravnom postupku, („Službene
novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99), riješeno je kao
u izreci ovog Rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali
se može pokrenuti upravni spor tužbom koja se podnosi
Županijskom sudu u Odžaku, u roku od 30 dana od dana
prijema ovog Rješenja.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-411/13
Orašje, 27.02. 2013.godine
Na temelju članka 44. stavak 8. Zakona o
srednjem školstvu („Narodne novine Županije Posavske“
broj 3/04, 4/04, 3/08, 8/08, 4/11 i 7/12), Općinsko vijeće
Orašje, na sjednici održanoj dana 27. veljače 2013.godine,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju članova Školskog odbora
Srednje škole fra Martina Nedića Orašje
Članak 1.
Za članove Školskog odbora Srednje škole fra
Martina Nedića Orašje imenuju se:
1. Armin Djedović, iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
2. Dijana Pejić, iz reda nastavnika i stručnih
suradnika,
3. Ruža Nedić, iz reda osnivača i lokalne zajednice,
4. Ivo Vuković, iz reda osnivača i lokalne zajednice i
5. Marina Koturić, iz reda roditelja.
Članak 2.
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Mandat članova Školskog odbora iz članka 1.ovog
Rješenja traje četiri godine.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj:01-02-408/13
Orašje, 27.02. 2013.godine
Na temelju članka 96. Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i
5/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana
27. veljače 2013. godine, donosi
Z A K LJ U Č A K
o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje
za 2013.godinu
Članak 1.
Usvaja se nacrt Proračuna Općine Orašje za
2013.godinu kao dobra osnova za izradu prijedloga
Proračuna Općine Orašje za 2013.godinu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Općine Orašje“.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ponuđač
cijena u
mjesto
KM po m2
Lokacija pod brojem 1.1. - Orašje, Osma ulica bb,
ukupne površine 16,00 m2
„Maxi“ d.o.o. Orašje
12,00
1.
Lokacija pod brojem 1.2. - Orašje, Osma ulica bb,
ukupne površine 16,00 m2
„Bella šped“ d.o.o. Bok
12,00
2.
„Maxi“ d.o.o. Orašje
12,00
2.
„Šokčević“ d.o.o. Orašje
70,00
1.
Županija Posavska
Općina Orašje

Orašje, 28. veljače 2013.

Općinsko vijeće
Broj:01-23-668-1/12
Orašje, 25.02. 2013.godine
Na temelju članka 14. stavak 4. Odluke o
privremenom korištenju javnih površina na području
općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj
2/09) Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 25.
veljače 2013.godine donosi

Z A K LJ U Č A K
o rezultatima Javnog natječaja za dodjelu lokacija
radi privremenog korištenja javnih površina,
broj: 01-23-668-1/12 od dana 20.09.2012.godine
1. Javna površina u Orašju, Osma ulica bb,
označena kao lokacija br.1. u Javnom natječaju, ukupne
površine 16,00 m2, dodjeljuje se na privremeno korištenje
ponuđaču „Maxi“ d.o.o.Orašje, po cijeni od 12,00 KM po
m2.
2. Javna površina u Orašju, Osma ulica bb,
označena kao lokacija br.2. u Javnom natječaju, ukupne
površine 16,00 m2, dodjeljuje se na privremeno korištenje
ponuđaču „Šokčević“ d.o.o.Orašje, po cijeni od 70,00 KM
po m2.

Obrazloženje
Općina Orašje, u skladu s Odlukom o
privremenom korištenju javnih površina na području
općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj
2/09), raspisala je Javni natječaj za dodjelu lokacija radi
privremenog korištenja javnih površina (broj:01-23-6681/12 od dana 20.09.2012.godine). Predmet Javnog
natječaja bile su dvije lokacije javnih površina u Orašju,
Jug III, kod novog Srednjoškolskog centra kako slijedi:
- 1.1. Lokacija br.1. – Osma ulica bb, ukupne
površine 16,00 m2 i
- 1.2. Lokacija br.2. – Osma ulica bb, ukupne
površine 16,00 m2.
Lokacije su namijenjene postavljanju montažnih
objekata tipa kiosk, radi obavljanja trgovine na malo
(novine, duhanske prerađevine, suveniri, knjige, papirna
konfekcija i sl.), te ugostiteljske djelatnosti (objekt brze
prehrane i sl.), a dodjeljuju se na period od dvije godine.
Na navedeni Javni natječaj pristiglo je pet ponuda
od čega tri kvalificirane.
Kako se prema članku 13. Odluke o privremenom
korištenju javnih površina najpovoljnijom ponudom
smatra ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta natječaja sadrži
najviši ponuđeni iznos naknade za privremeno korištenje,
Komisija je utvrdila rang-listu najuspješnijih ponuđača po
lokacijama kako slijedi:

Orašje, 28. veljače 2013.
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S obzirom na navedeno, a sukladno članku 13.
Odluke, Općinsko vijeće Orašje odlučilo je kao u izreci
Zaključka.
Pouka o pravnom lijeku: Sudionici natječaja
imaju pravo izjaviti prigovor na Zaključak u roku od osam
dana od dana prijema Zaključka. Odluka Općinskog vijeća
po prigovoru je konačna.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-398/13
Orašje, 25.02. 2013. godine
Na temelju člankak37. Statuta općine Orašje
(„Službeni glasnik općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i
5/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana
25. veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
pravobraniteljstva u Orašju za 2012. godinu

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva
Orašju za 2012. godinu.
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Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Orašje“.
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-412/13
Orašje, 27.02.2013. god.
Temeljem članka 37. Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02 i 5/08),
Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 27.
veljače 2013. godine, donosi
ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu i provedenim
lokalnim izborima 2012. godine

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu i provedenim lokalnim
izborima 2012. godine.
Članak 2.
Ovaj zaključak će biti objavljen u „Službenom glasniku
Općine Orašje“
Predsjednica
Jelena Martinović, v.r.

Članak 2.

OPĆINSKI NAČELNIK
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-234/13
Orašje, 01.02.2013.godine
Na temelju članka 52. stavak 2. Zakona o
državnim službenicima u tijelima državne službe u
Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije
Posavske“ broj 7/10 i 5/11) i članka 48. stavak 1.
Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u
Županiji

Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“
broj 7/10 i 5/11) Općinski načelnik donosi

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i
drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter
plaće
Članak 1.
U Pravilniku o plaćama, naknadama i drugim
materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/11 i 1/12) u
članku 4. stavak (2) riječi „“Vlada Županije Posavske“
zamjenjuju se riječima „Općinski načelnik“.
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Stavak (3) mijenja se i glasi: „Koeficijente i platne
razrede državnih službenika i namještenika utvrđuje
Općinsko vijeće.“.
Stavak (4) briše se.

Orašje, 28. veljače 2013.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od
dana objave, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Orašje“.

Članak 2.

Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana Orašja ------------------------------------------------- 1
2. Odluka o određenju matičnih područja i sjedišta matičnih područja --------------------------------------------------------- 2
3. Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći uspješnim studentima i studentima
iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2012./2013. godini -------------------------------------------------------- 3
4. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora ------------------------------------------------------------- 5
5. Odluka o izmjeni Odluke o davanju u zakup poslovngo prostora ------------------------------------------------------------- 5
6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne
novčane pomoći studentima u akademskoj 2012./2013. godini --------------------------------------------------------------- 5
7. Rješenje o preuzimanju neizgrađenog građevnog zemljišta iz posjeda dosadašnjeg
katastarskog korisnika D.S Poljoprivredno dobro „Dusine“ Orašje ---------------------------------------------------------- 6
8. Rješenje o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta društvu „Irass“ d.o.o. D. Mahala --------------- 7
9. Rješenje o dodjeli na korištenje neizgrađenog građevnog zemljišta društvu „Maxi“ d.o.o. Orašje -------------------- 8
10. Rješenje o ustanovljavanju stvarne služnosti-pravo polaganja
priključnog srednje naponskog kabelskog voda ---------------------------------------------------------------------------------- 9
11. Rješenje o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za provedbu
natječaja za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta ------------------------------------------------------------------------ 10
12. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora
JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje ------------------------------------------------------------------------------------------- 10
13. Dopunsko rješenje --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11
14. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Srednješkole fra Martina Nedića Orašje ---------------------------- 11
15. Zaključak o usvajanju nacrta Proračuna Općine Orašje za 2013. godinu --------------------------------------------------- 12
16. Zaključak o rezultatima Javnog natječaja za dodjelu lokacija radi privremenog
korištenja javnih površina broj: 01-23-668-1/12 od 20.09. 2012. godine --------------------------------------------------- 12
17. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2012. godinu ---------------------- 13
18. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu i provedenim lokalnim izborima 2012. godine --------------------------------- 13
OPĆINSKI NAČELNIK

19. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim
materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće --------------------------------------------------------------------14
SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje
Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE ORAŠJE
Za izdavača odgovorni urednik: Općinski načelnik
Telefon: 712-322, lokal 109

Orašje, 28. veljače 2013.

15

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje Broj 1, Stranica

