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OPĆINSKO VIJEĆE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-220/16
Orašje, 17.02. 2016.godine
Na temelju članka 61a. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07 i
5/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 17. veljače 2016.godine, donosi

Program rada
Općinskog vijeća Orašje za 2016. godinu
Program rada Općinskog vijeća proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, a realizirat će se u vidu
normativno-pravnih oblika, kao i u tematsko-izvještajnom dijelu.
Općinsko vijeće će također razmatrati i pitanja po prijedlozima ovlaštenih predlagača i druga pitanja.
Program rada za 2016. godinu obuhvata aktivnosti po nositeljima i roku izrade, kako slijedi:

Rb.

Zadaci

1.

Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih
službi za 2015. godinu

2.

Izvješće o izvršenju Proračuna za 2015. godinu

3.

Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za
2015. g.

4.

Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i
imenovanja članova nadzornih odbora, upravnih
vijeća, školskih odbora

Nositelji zadatka
(predlagač/obrađivač)

Rokovi/vrijeme

Općinski načelnik

siječanj – travanj

Općinski načelnik
Služba za financije

siječanj – travanj

Općinski pravobranitelj

siječanj –ožujak

Služba opće uprave,branitelja i
društvenih djelatnosti

travanj-lipanj
i po potrebi
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5.

Informacija po izvješćima o radu mjesnih zajednica
općine Orašje za 2015.g.

6.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o novčanoj
pomoći višečlanim obiteljima

Služba opće uprave,branitelja i
društvenih djelatnosti
Služba opće uprave,branitelja i
društvenih djelatnosti

Orašje, 18.02.2016.

siječanj-travanj
siječanj-travanj

Rješenje o imenovanju povjerenstva za vrednovanje
i izbor projekata za dodjelu sredstava
udruženjima/organizacijama građana

Služba opće uprave,branitelja i
društvenih djelatnosti

8.

Izvješće o izvršavanju Proračuna za period od
01.01.-31.03.2016.g.

Općinski načelnik
Služba za financije

9.

Informacija o vijećničkim pitanjima za 2015.g.

Služba za stručne i zajedničke
poslove

siječanj-ožujak

10.

Odluka o usvajanju Strategije lokalnog razvitka
(2011-2020)za period 2016-2018.

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

siječanj-travanj

11.

Program rada OV za 2016.godinu

Kolegij OV

siječanj-ožujak

12.

Postupak dodjele javnih priznanja

Općinski načelnik
Služba za stručne i zajedničke
poslove

siječanj- travanj

13.

Postupak izbora i imenovanja Općinskog
pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u
Orašju

Općinski načelnik
Služba za stručne i zajedničke
poslove

siječanj- travanj

14.

Izvješća o radu javnih ustanova i javnih poduzeća
Općine Orašje

Nadzorni odbori i upravna
vijeća javnih ustanova i javnih
poduzeća

travanj-lipanj

15.

Odluka o upravljanju imovinom

Služba za upravljanje
imovinom

siječanj -travanj

16.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu
Orašju

Služba za upravljanje
imovinom

siječanj -travanj

17.

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora

Služba za upravljanje
imovinom

siječanj -travanj

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
poticajnoj mjeri novog upošljavanja na području
općine Orašje

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

Informacija o implementaciji Odluke o
upravljanju grobljima

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

Plan održavanja lokalnih cesta na području općine
Orašje u 2016.godini

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o
utvrđivanju visine naknade za odvoz smeća
Status imovine Zemljoradničkih zadruga ( ZZ
Tolisa )

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu
Služba prostornog uređenja i
imovinsko-pravnih poslova

7.

18.

19.

20.
21.
22.

siječanj-travanj
siječanj – travanj

siječanj-travanj

siječanj-travanj
siječanj –travanj
siječanj -travanj
siječanj-travanj
travanj -lipanj
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Odluka o određivanju i obilježavanju imena ulica i
trgova i označavanju zgrada brojevima na području
općine Orašje

Služba prostornog uređenja i
imovinsko-pravnih poslova

Odluke o izmjenama i dopunama regulacijskog
plana Gospodarska zona i Zona poduzetništvo I

Služba prostornog uređenja i
imovinsko-pravnih poslova

Informacija o provedenom postupku po Odluci o
raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine

Služba prostornog uređenja i
imovinsko-pravnih poslova

26.

Strategija razvoja općine Orašje 2016-2020.g.

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

travanj-lipanj

27.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o radnom
vremenu ugostiteljskih objekata na području općine
Orašje

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

travanj-lipanj

28.

Odluka o poticajnim mjerama za razvoj
poljoprivrede

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

travanj-lipanj

29.

Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju
neizgrađenog građevinskog zemljišta

Služba prostornog uređenja i
imovinsko-pravnih poslova

tijekom godine
po potrebi

30.

Odluka o reguliranju prometa

Služba prostornog uređenja i
imovinsko-pravnih poslova

tijekom godine

Ažuriranje i dopunjavanje svih ranije
donesenih dokumenata iz oblasti zaštite i
spašavanja-Operativni plan obrane od poplave
općine Orašje

Služba za civilnu zaštitu i
nadzor

veljača -svibanj

Odluka o zaštiti od požara i vatrogastvu za prostor
općine Orašje (usklađivanje sa Županijskim
zakonom)

Služba za civilnu zaštitu i
nadzor

tijekom godine

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

travanj-lipanj

23.

24.
25.

31.

32.

33.

Izvješće o dodjeli novčane pomoći za obnovu
oštećenih i uništenih stambenih prostora na području
općine Orašje

siječanj-travanj

siječanj-travanj
tijekom godine
po potrebi

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o visini
naknade za dodjelu grobnog mjesta i godišnja
naknada za korištenje grob. mjesta

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu Uprava groblja

35.

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu

36.

Izvješće o izvršenju Proračuna od 01.01.30.06.2016.g. i 01.01.-30.09.2016.g.

Općinski načelnik
Služba za financije

37.

Odluka o provođenju zaštite izvorišne zone Kostrč

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu,

srpanj-listopad

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu,

listopad-prosinac

34.

38.

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan
investicijskog održavanja groblja

travanj-lipanj

lipanj-rujan

srpanj-listopad

Broj 1, Stranica 4

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Orašje, 18.02.2016.

Služba za gospodarstvo i
infrastrukturu,

39.

Informacije ( o realizaciji Odluke o poticajnim
mjerama za razvoj poljoprivrede, o implementaciji
Odluke o komunalnoj naknadi)

40.

Implementacija Općinskog plana zaštite i spašavanja

Služba za civilnu zaštitu i
nadzor

41.

Proračun Općine Orašje za 2017.g

Općinski načelnik
Služba za financije

listopad-prosinac

42.

Odluka Plana Proračuna za 2016.godinu

Služba za financije

listopad-prosinac

43.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za
2016.g.

Služba za financije

44.

Informacija o neizgrađenom građevinskom zemljištu
( natječaji, prodaja po natječaju i dr. )

Služba prostornog uređenja i
imovinsko-pravnih poslova

45.

Ažuriranje i dopunjavanje i izrada provedbenih
akata iz oblasti zaštite i spašavanja

Služba za civilnu zaštitu i
nadzor

46.

Ostala akta ovlaštenih predlagača

Ovlašteni predlagači

listopad-prosinac

tijekom godine
po potrebi

po potrebi
tijekom godine
po potrebi
tijekom godine
po potrebi
po potrebi

Program rada je samo okvirni i određen u minimumu.
Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Općinsko vijeće očekuje nove inicijative
i prijedloge, koje će se proceduralno uvrštavati u dnevni red i voditi rasprava o njima.
Redovne sjednice Vijeća će se održavati u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće.
Tematske i izvanredne sjednice održavat će se po ukazanoj potrebi.
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r
.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-221/16
Orašje, 17.02. 2016. godine
Na temelju članka 2. i 8. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj
34/03 i 65/13) i članka 45. Zakona o pravobraniteljstvu
(„Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/08 i 8/13),
Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 17.
veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje
općinskog pravobranitelja u Općinskom
pravobraniteljstvu u Orašju
Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje
općinskog
pravobranitelja
u
Općinskom
pravobraniteljstvu u Orašju (u daljnjem tekstu:
pravobranitelj), na period od četiri godine.
Članak 2.
Obvezuje se Općinski načelnik da raspiše Javni
natječaj iz članka 1. ove Odluke i imenuje komisiju za
provedbu istog, sukladno Zakonu o pravobraniteljstvu
(„Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/08 i 8/13) i
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Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“ broj 34/03 i 65/13).
Članak 3.
Nakon provedenog postupka Javnog natječaja,
Općinski načelnik uputit će prijedlog za konačno
imenovanje pravobranitelja Općinskom vijeću Orašje, a uz
prethodno pribavljenu suglasnost Ministra pravosuđa i
uprave Županije Posavske.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-222/16
Orašje, 17.02. 2016. godine
Na
temelju
članka
45.
Zakona
o
pravobraniteljstvu („Narodne novine Županije Posavske“
broj 9/08 i 8/13), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici
održanoj dana 17. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o obavljanju poslova općinskog pravobranitelja
do okončanja procedure za izbor i imenovanje

Članak 1.
Marijan Živković, općinski pravobranitelj u
Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju obavljat će
poslove i vršiti dužnost općinskog pravobranitelja u
Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju do okončanja
postupka javnog natječaja i imenovanja novog općinskog
pravobranitelja.

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-223/16
Orašje, 17.02. 2016.godine
Na temelju članka 37. i 91. stavak 3. Statuta općine Orašje
(“Službeni glasnik općine Orašje”, broj 6/02, 5/08, 3/11 i
5/11) i članka 38. Odluke o davanju u zakup poslovnih
prostora („Službeni glasnik općine Orašje“, broj 10/11),
Općinsko vijeće Orašje, na svojoj sjednici održanoj dana
17. veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o davanju u zakup poslovnog prostora
Članak 1.
Ovom Odlukom daje se u zakup poslovni prostor u
poslovnoj zgradi u Orašju, VIII. ulica bb, upisan u P.L.
205, k.č. 199/2, K.O. Orašje I, na ime D.S. kao nositelj
prava.
Poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka koji se sastoji od
jedne prostorije i sanitarnog čvora, ukupne površine 68,47
m2 daje se u zakup Humanitarno-karitativnoj organizaciji
Franjevačke provincije Bosne Srebrene „KRUH SVETOG
ANTE“.
Članak 2.
Poslovni prostor se daje na vremenski period od jedne
godine, uz mogućnost produljenja na zahtjev zakupnika i
ako je to u interesu Općine Orašje.
U slučaju da postoji potreba za produljenjem ugovora na
zahtjev zakupnika, a to je u interesu Općine Orašje,
općinski načelnik će zaključiti aneks ovog ugovora.
Zakup počinje teći 01.01.2016.godine.
Članak 3.
U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke će se
obavljati humanitarno-karitativna djelatnost.
Članak 4.
Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup
bez plaćanja zakupnine.
Članak 5.
Humanitarno-karitativna
organizacija
Franjevačke
provincije Bosne Srebrene „KRUH SVETOG ANTE“
dužna je urediti poslovni prostor i opremiti
odgovarajućom opremom za obavljanje navedene
djelatnosti, vlastitim financijskim sredstvima.
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Članak 6.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke
zaključi ugovor o davanju u zakup poslovnog prostora
navedenog u članku 1. ove Odluke.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a biti će
objavljena u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-125/16
Orašje, 17.02. 2016. godine

Orašje, 18.02.2016.

POSTUPAK PREDLAGANJA I UTVRĐIVANJA
IMENA ULICA I TRGOVA
Članak 4
Ime ulice i trga određuje odlukom Općinsko
vijeće Orašje (u daljem tekstu: Vijeće) na prijedlog
općinske službe nadležne za prostorno uređenje (u
daljnjem tekstu: Služba).
Članak 5
(1) Služba predlaže Vijeću određivanje, odnosno
promjenu imena ulice i trga na temelju pokrenute
inicijative vodeći računa o načelima iz članka 3. ove
Odluke.
(2) Inicijativu za određivanje odnosno promjenu
imena ulica i trgova može pokrenuti Vijeće mjesne
zajednice na čijem se području ulica odnosno trg nalazi.
NAČIN OBILJEŽAVANJA

Na temelju članka 13. stavak 2. alineja 9. Zakona
o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj
49/06 i 51/09) i članka 37. točka 14. Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i
5/11) Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 17.
veljače 2016. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju i obilježavanju imena ulica
i trgova i označavanju zgrada brojevima
na području općine Orašje
OPĆE ODREDBE
Članak 1
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i način
određivanja i obilježavanja imena ulica i trgova, te
označavanje zgrada brojevima na području općine Orašje
(u daljnjem tekstu: općine).
Članak 2
Ulice i trgovi na području općine obilježavaju se
imenima, a zgrade se označavaju brojevima.
Članak 3
(1) Ulica i trg mogu imati ime po datumima
vezanim za povijesne događaje, te po imenima osoba koje
su dale značajan doprinos u povijesti te političkom,
kulturnom, društvenom ili znanstvenom razvoju.
(2) Ime ulice i trga može se određivati i prema
zemljopisnim pojmovima ili brojevima.

Članak 6
(1) Ime ulice obilježava se pločama koje se
postavljaju na zidove zgrada na početku i na kraju ulice,
kao i na svakom raskrižju sa drugom ulicom, s obje strane
ulice.
(2) Ako na početku ili na kraju ulice odnosno na
raskrižju s drugom ulicom nema zgrade ili je zgrada toliko
udaljena od ulice odnosno trotoara, da ploča postavljena
na njoj ne bi bila uočljiva, ploča s imenom postavlja se na
metalni stup.
Članak 7
(1) Ime trga obilježava se pločama koje se
postavljaju na zidove zgrada s obje strane ulaza svake ulice
na trg.
(2) Ako na ulazu ulice na trg nema pogodne zgrade
ili je zgrada toliko udaljena od trga, da ploča na njoj ne bi
bila uočljiva, ploča s imenom trga postavlja se na metalni
stup.
Članak 8
Ploče kojima se obilježava ime ulice i trga
postavljaju se na uočljivim mjestima na visini koja ne
može biti niža od 2,5 metra od nivoa trotoara, odnosno
terena.
Članak 9
Brojevi zgrada (u daljem tekstu: kućni broj)
označavaju se pločama koje sadrže kućni broj.
Članak 10
(1) Ploča s kućnim brojem postavlja se na lako
uočljivom mjestu iznad ili s desne strane ulaza u zgradu,
odnosno na fasadnu stranu zgrade koja je okrenuta prema
ulici, ako se ulaz u zgradu ne nalazi na toj strani zgrade.
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(2) Ako zgrada ima više ulaza, svaki ulaz ima
poseban kućni broj.
(3) Ako bi označavanje ulaza u zgradu posebnim
kućnim brojevima izazvalo potrebnu promjenu kućnih
brojeva na postojećim zgradama, svi ulazi u zgradu označit
će se istim kućnim brojem kojem će se dodati slovna
oznaka.
(4) Dvorišna zgrada označava se kućnim brojem
ulične zgrade s dodatkom slovne oznake, a kad ulična
zgrada ima više ulaza s kućnim brojevima s dodatkom
slovne oznake, dvorišna zgrada se označava kućnim
brojem ulazne zgrade kojem se dodaje naredna slovna
oznaka.
(5) Slovna oznaka uz ovaj broj zgrade dodaje se
po abecednom redu i čini sastavni dio kućnog broja.
(6) Privremeni objekt neće se označavati
brojevima prema odredbama ove Odluke.

Članak 16
(1) Nabavku ploča s imenom ulice i trga i ploče s
kućnim brojem vrši Općina Orašje putem postupka javne
nabave.
(2) Postavljanje ploča s imenom ulica i trgova vrši
JP „Komunalac“ d.o.o. Orašje, u roku od 30 dana od dana
preuzimanja ploča s imenom ulica i trga od Službe.
(3) Postavljanje ploča s kućnim brojem vrši
vlasnik zgrade odnosno pravna osoba kojoj je zgrada dana
na upravljanje u roku od 30 dana od dana preuzimanja
kućnog broja kod Službe.

Članak 11
Ako bi označavanje novoizgrađene zgrade
posebnim kućnim brojem zahtijevalo promjenu kućnih
brojeva na postojećim zgradama, novoizgrađena zgrada će
se označiti brojem prve susjedne zgrade koja ima manji
kućni broj s dodatkom slovne oznake.

Članak 18
Vlasnik zgrade, odnosno pravna osoba kojoj je
zgrada dana na upravljanje dužni su da omoguće JP
“Komunalac” d.o.o. Orašje postavljanje ploča s imenom
ulica i trgova.
Neovlašteno postavljanje ili skidanje ploča s
imenima ulica, trgova i ploča s kućnim brojevima nije
dozvoljeno.

Članak 12
Označavanje zgrada brojevima počinje s one
strane s koje u naselje ulazi glavna prometnica koja vodi
iz pravca naseljenog mjesta Orašje, a u ostalim ulicama
naselja, označavanje zgrada početnim brojevima vrši se u
odnosu na glavnu prometnicu tog naseljenog mjesta.
Članak 13
Označavanje zgrada kućnim brojevima vrši se
tako da zgrade s lijeve strane ulice dobivaju neparne
brojeve, počevši od broja 1, a zgrade s desne strane ulice
parne brojeve, počevši od broja 2.
Članak 14
(1) Služba donosi Rješenje kojim se određuje
kućni broj za novoizgrađenu zgradu.
(2) Rješenje iz stavka (1) ovog članka donosi se na
temelju zahtjeva vlasnika zgrade, odnosno pravne osobe
kojoj je zgrada dana na upravljanje.
Članak 15
O imenima i brojevima ulica i trgova Služba vodi
evidenciju koja sadrži: ime ulice i trga, ranije ime ulice i
trga s datumom nastale promjene, kućne brojeve u ulici,
odnosno trgu, ranije utvrđene kućne brojeve s datumom
promjene, ime katastarske općine i broj katastarske
čestice.
POSTAVLJANJE PLOČA S IMENIMA I KUĆNIM
BROJEVIMA

Članak 17
Troškove nabave ploča s imenom ulica i trgova i
ploča s kućnim brojevima, te troškove postavljanja i
održavanja ploča s imenima ulica i trgova snosi Općina
Orašje.

Članak 19
Investitor nove zgrade dužan je prije početka
korištenja odnosno useljenja u novu zgradu podnijeti
zahtjev Službi za određivanje kućnog broja nove zgrade.
Članak 20
(1) Vlasnik zgrade, odnosno pravna osoba kojoj je
zgrada dana na upravljanje, dužni su u roku od 15 dana od
dana nestanka ili oštećenja ploče s kućnim brojem,
prijaviti nadležnoj Službi nestanak odnosno oštećenje
ploče s kućnim brojem.
(2) Prijavu nestanka, odnosno oštećenja ploče s
kućnim brojem dužan je podnijeti i komunalni redar i
inspektor.
(3) Služba je dužna je u roku od 30 dana od dana
podnošenja prijave, nabaviti novu ploču s kućnim brojem,
a vlasnik zgrade, odnosno druga pravna osoba kojoj je
zgrada dana na upravljanje dužni su u roku od 15 dana od
dana preuzimanja ploče s kućnim brojem izvršiti
postavljanje iste.
(4) Troškove nabave i postavljanje nove ploče s
kućnim brojem snosi vlasnik zgrade, odnosno pravna
osoba kojem je zgrada dana na upravljanje.
Članak 21
(1) U slučaju nestanka ili oštećenja ploče s
imenom ulice ili trga, Služba je dužna u roku od 30 dana
od dana saznanja za nestanak odnosno oštećenje ploče s
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imenom ulice ili trga osigurati nabavu nove ploče, a JP
“Komunalac” d.o.o. Orašje dužan je u roku od 15 dana od
dana preuzimanja ploče s imenom ulice i trga izvršiti
postavljanje iste.
(2) Troškove nabave i postavljanje nove ploče s
imenom ulice ili trga snosi Općina Orašje.
Članak 22
(1) U slučaju izmjene imena ulice ili trga, Služba
je dužna u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o
promjeni imena ulice i trga, osigurati nabavu novih ploča
s imenom ulice i trga, a JP “Komunalac” d.o.o. Orašje
dužan je u roku od 30 dana, od dana preuzimanja ploča s
imenom ulice i trga izvršiti postavljanje iste.
(2) U slučaju iz prethodnog stavka, troškove
nabave i postavljanja novih ploča s imenom ulice i trga
snosi Općina Orašje.
Članak 23
Vlasnik odnosno pravna osoba kojoj je zgrada
dana na upravljanje, dužni su da prije početka rušenja
zgrade koja je označena kućnim brojem o rušenju zgrade
pismeno obavijeste Službu navodeći ime ulice, odnosno
trga i kućni broj zgrade koja se ruši.

NADZOR NAD PROVEDBOM ODLUKE
I KAZNENE ODREDBE
Članak 24
Nadzor nad provedbom ove Odluke vrši Služba,
komunalni inspektor i komunalni redari, svako u okviru
svoje nadležnosti.
Članak 25
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 –
500,00 KM kaznit će se za prekršaj vlasnik, odnosno
pravna osoba kojoj je zgrada dana na upravljanje:
1. ako onemogući postavljanje ploča s imenom ulica i
trgova i ploča s kućnim brojevima,
2. ako ne izvrši postavljanje ploča s kućnim brojem u
skladu s odredbama ove Odluke,
3. ako u roku ne prijavi Službi nestanak, odnosno
oštećenje ploče sa kućnim brojem,
4. ako prije početka rušenja zgrade ne postupi u skladu s
odredbama članka 25. ove Odluke,
5. ako neovlašteno skida ili postavlja ploče s imenom
ulica odnosno trgova i ploča s kućnim brojevima.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 –
500,00 KM kaznit će se za prekršaj investitor nove zgrade
ako prije podnošenja početka korištenja, odnosno prije
useljenja u novu zgradu ne postupi u skladu sa odredbama
članka 21. ove Odluke.

Orašje, 18.02.2016.

OSTALE ODREDBE
Članak 26
Odredbe Odluke koje se odnose na određivanje
imena ulica, nabavku i postavljanje ploča s imenom ulica
i trgova, primjenjivat će se i na mostove na području
općine Orašje.
Članak 27
Sve odluke kojima se određuju i obilježavaju
imena ulica i trgova i označavaju zgrade brojevima na
području općine Orašje, uskladit će se s odredbama ove
Odluke.
Članak 28
Posebnim Pravilnikom Općinski načelnik urediti
će oblik i izgled ploča kojima se obilježavaju imena ulica
i trgova i označavaju zgrade brojevima.
Članak 29
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“ .
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-123/16
Orašje, 17.02. 2016. godine
Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 363.
stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), Pravilnika o
postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,
općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj:
17/14) i članka 37. Statuta općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) na
sjednici održanoj dana 17. veljače 2016.godine, donosi

ODLUKU
o prodaji gradskog građevnog zemljišta
putem javnog nadmetanja
Članak 1.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni
oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u
Orašju putem javnog nadmetanja a radi izgradnje
gospodarskih objekata u skladu sa Odlukom o provođenju
prostornog plana općine Orašje („Službeni glasnik Općine
Orašje“, broj 6/91).

Orašje, 18.02.2016.
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Članak 2.
Predmet prodaje je zemljište označeno kao k.č.
broj 1575 Okućnica, Oranica površine 42.860 m² upisana
u Pl. broj 1344 K.O. Orašje II na D.S. Općina Orašje sa
dijelom 1/1, što po starom premjeru odgovara k.č. broj 734
Draganovci, Oranica površine 42.860 m², upisana u E-Zk.
uložak broj 154 K.O. Orašje, na Općinu Orašje sa dijelom
1/1.
Članak 3.
Početna kupoprodajna cijena zemljište utvrđuje se
u iznosu od 21.430,00 KM, a svaki učesnik licitacije je
dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne
prodajne cijene.
Članak 4.
Postupak prodaje neizgrađenog građevinskog
zemljišta provest će se na način utvrđen u Pravilniku o
postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama
u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona,
općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj:
17/14).
Članak 5.
Nakon završenog postupka licitacije, Općinski
načelnik će s najpovoljnijim ponuđačem zaključiti
kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene isprave
kojim će se odrediti način i uvjeti plaćanja kupoprodajne
cijene te vrijeme i način predaje nekretnine u posjed
kupca.
Članak 6.
U slučaju da se po ovom javnom oglasu ne izvrši
prodaja zemljišta označena u članku 2. temeljem ove
Odluke raspisat će se ponovni javni oglas.
Članak 7.
Kopija katastarskog plana zemljišta iz članka 2.
Odluke sastavni je dio ove Odluke.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-23-159/16
Orašje, 17.02. 2016. godine
Na temelju članka 23. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne
i Hercegovine ("Službene novine FBiH", 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
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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 17. veljače 2016.
godine, donosi

ODLUKU
o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacijskih
planova "Gospodarska zona" i "Zona za
poduzetništvo I" u Orašju
Članak 1.
Pristupa se izradi izmjena i dopuna Regulacijskih
planova "Gospodarska zona" i "Zona za poduzetništvo I"
u Orašju (u daljnjem tekstu: Regulacijski planovi), koji
obuhvaćaju površinu od cca. 106,92 ha.
Postupak pripreme, izrade i sadržaja Regulacijskih
planova mora biti usuglašen sa odredbama Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za izradu dokumenata
prostornog uređenja ("Službene novine FBiH" broj: 63/04,
50/07 i 84/10).
Članak 2.
Granica koja određuje prostor iz članka 1. ove
Odluke definirana je sljedećim granicama:
Granica obuhvata "Gospodarska zona" – počinje
na tromeđi parcela 901. 915/5 i 910 u K.O. Orašje I i ide
prema istoku obuhvaćajući parcele 910, 909, 908/2, 908/1,
907, 906, 905/1, 905/2, 904 presijeca put kč. br. 902
nastavlja dalje obuhvaćajući parcele 903/1, 903/2, 1340,
1224/1, 1225, 1229, 1230, 1231 izlazi na kanal kč. br.
1327 presijeca ga i nastavlja dalje na zapad obuhvaćajući
parcele 1216, 1215/3, 1215/1, 1215/2, 1212, 1211, 1210,
1209, presijeca kanal kč. br. 1326 i nastavlja dalje na zapad
obuhvaćajući parcele 1208, 1207, 1206 i 1202, dolazi do
puta Orašje-Tuzla, gdje skreće na sjever obuhvaćajući
parcele 1202 1203, 1204/1, 1205, 1169/2, 1170, 1347,
1123, 1122, 1121, 1124/3, 1124/2, 1119/2, 1119/5, 1119/1
i 1340 gdje skreće na istok parcelom 1340 do parcele 910
i dalje obuhvaćajući tu parcelu prema sjeveru po tromeđe
910, 901 i 915/5.
Granica obuhvata "Zone za poduzetništvo I" –
počinje na tromeđi parcela 1190, 1346 i 1172/3 u K.O.
Orašje I i ide prema istoku presijecajući navedeni put,
skreće na jug putem Orašje-Tuzla (parcela 1346) do
parcele 1202 gdje skreće na istok obuhvaćajući parcele
1201/3, 1201/1 presijeca kanal kč. br. 1326 i nastavlja
dalje obuhvaćajući parcele 1248, 1217 i 1218 izlazi na
kanal kč. br. 1327 presijeca ga i skreće na jug
obuhvaćajući parcele 1243, 1241/2, 1241/1, 1277, 1278 i
1281 ponovo izlazi na kanal kč. br. 1327 i ide tim kanalom
prema jugu do puta kč. br. 1348, skreće na zapad tim
putem i presijeca kč. br. 1301 i nastavlja dalje
obuhvaćajući parcelu 1297/1, dolazi do puta Orašje Tuzla
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skreće na jug tim putem do parcele 1299 gdje presijeca put
Orašje-Tuzla ,dolazi do kanala br, 1057 i dalje tim
kanalom na zapad na udaljenosti od 300 metara od puta
Orašje-Tuzla. Na navedenoj udaljenosti granica obuhvata
skreće prema sjeveru presijeca parcele 1061, 1062/1,
1057, 1065/1, 1066, 1054/1 dolazi do kanala 1055, skreće
tim kanalom na istok do parcele 1054/7 obuhvaćajući je
izlazi na put kč. br. 1337/3 presijeca ga i nastavlja dalje na
sjever tim putem da parcele 1190 obuhvaćajući je izlazi na
tromeđu parcela 1190, 1346 i 1172/3 u K.O. Orašje I gdje
se granica obuhvata i završava.
Sastavni dio ove Odluke su grafički prikazi
"Gospodarska zona" i "Zona za poduzetništvo I".
Članak 3.
Prostor opisan u članku 2. ove Odluke namijenjen
je za izgradnju objekata gospodarskog sadržaja,
mješovitog sadržaja, uređenih zelenih površina, cesta,
kolno – pješačkih površina, površine za izgradnju
parkirališta, pješačkih staza i površina i biciklističkih
staza.
Članak 4.
Sredstva za izradu izmjena i dopuna Regulacijskih
Planova osigurat će se u Proračunu Općine Orašje za 2016.
godinu.
Članak 5.
Nositelj pripreme za izradu izmjena i dopuna
planova je Služba prostornog uređenja i imovinskopravnih poslova Općine Orašje.
Nositelj pripreme za izradu će nositelju izrade
Regulacijskih planova dati smjernice za izradu planova.
Članak 6.
Izbor nositelja izrade izmjena i dopuna
Regulacijskih planova obavit će se u skladu sa Zakonom o
javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14).
Članak 7.
Nacrt regulacijskih planova biti će dostavljen na
javnu raspravu u trajanju od 30 dana prije usvajanja
regulacijskih planova.
Članak 8.
Ova Odluka biti će objavljena u "Službenom
glasniku Općine Orašje".
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-224/16
Orašje, 17.02. 2016. godine

Orašje, 18.02.2016.

Temeljem članka 83. stavak 5. i članka 84. Zakona
o osnovnom školstvu („Narodne novine Županije
Posavske“ broj: 3/04, 4/04, 8/08, 7/12 i 10/13), Općinsko
vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 17. veljače 2016.
godine, donosi

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje
članova Školskog odbora Osnovne škole Ruđera
Boškovića Donja Mahala
Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje
članova Školskog odbora osnovne škole Ruđera
Boškovića Donja Mahala i to:
- iz reda učitelja i stručnih suradnika - 2 člana
- iz reda osnivača - 2 člana
- iz reda roditelja - 1 član.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše Javni
natječaj i imenuje povjerenstvo za provedbu istog iz
članka 1. ove Odluke sukladno Zakonu o osnovnom
školstvu i Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 34/03 i 65/13).
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-31-1169/15
Orašje, 17.02. 2016.godine
Općinsko vijeće Orašje, rješavajući po zahtjevu
Hajrije Selimović iz Orašja, XX. ulica broj 18a, u
predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom
zemljištu na kojem je izgrađen objekt bez prava korištenja
zemljišta radi građenja, na temelju članka 61. Zakona o
građevnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“,
broj: 25/03 i 16/04), na sjednici održanoj dana 17. veljače
2016.godine, donosi

R J E Š E NJ E
1. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Hajrije
Selimović iz Orašja koja je kao investitor izgradila objekt
– caffe „Bolero“ na zemljištu označenom kao k.č.broj
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30/2 Upravna zgrada, poslovni objekt, u površini od 32 m²
upisanoj u Pl. broj 220 K.O. Orašje I kao društvena
svojina, što po starom premjeru odgovara staroj k.č. broj
19/93 kućište sa dvorištem i kućom kbr.4 sa magazom i tri
dućana, u površini od 32 m² upisanoj u e-zk uložak broj
1209 K.O. SP Orašje kao društvena svojina.
2. Za dodijeljeno zemljište Hajrija Selimović
dužna je platiti naknadu od 100,00 KM/m² što ukupno
iznosi 3.200,00 KM do pravomoćnosti Rješenja na
kapitalni račun Općine Orašje 3380002200022831 kod
UniCredit banke, vrsta prihoda 722 431.
3. Po pravomoćnosti Rješenja, na zemljištu iz
točke 1. ovog Rješenja, u katastarskim i zemljišnim
knjigama uknjižiti će se pravo vlasništva u korist:
Hajrije SelimovićXX. ulica broj 18a, Orašje
sa dijelom 1/1.
O b r a z l o ž e nj e
Hajrije Selimović iz Orašja obratila se zahtjevom
da joj se na građevinskom zemljištu u državnoj svojini na
kojoj je izgrađen objekt - caffe „Bolero“ bez prava
korištenja zemljišta radi građenja prizna pravo vlasništva.
Postupajući po zahtjevu, Služba prostornog
uređenja i imovinsko-pravnih poslova je provela postupak
i utvrdila slijedeće činjenično stanje:
da se radi o zemljištu označenom kao k.č.broj 30/2
Upravna zgrada, poslovni objekt, u površini od 32 m²
upisanoj u Pl. broj 220 K.O. Orašje I kao društvena
svojina, što po starom premjeru odgovara staroj k.č. broj
19/93 kućište sa dvorištem i kućom kbr.4 sa magazom i tri
dućana, u površini od 32 m² upisanoj u e-zk uložak broj
1209 K.O. SP Orašje kao društvena svojina;
- da je na navedenom zemljištu izgrađen objekt caffe
„Bolero“,
- da je ista predmetni objekt izgradila još 1988. godine,
- da su za predmetni objekt izdate sljedeće dozvole:
Rješenje – odobrenje za rad broj: 03/II-354-46/88 od
20.12.1988 godina, Rješenje – vodoprivredna
suglasnost broj: UP-I-06-337-458/88 od 22.07.1988.
godina, Prethodna elektroenergetska suglasnost broj:
30/88 od 29.07.1988. godina, Suglasnost na priključak
vodovoda i kanalizacije broj: 527-1/88 od 16.09.1988.
godina;
- da se za izgrađeni objekt naknadno mogu izdati
urbanistička suglasnost, sukladno Zakonu o
prostornom uređenju („Narodne novine Županije
Posavske“, broj: 5/99 i 7//00) i odobrenje za građenje
po odredbama Zakona o građenju („Narodne novine
Županije Posavske“, broj: 5/99 , 7/00 i 5/01);
- da je na predmetnoj lokaciji predviđena „Mješovita
namjena“, a unutar predmetne namjene mogu se
graditi obiteljske stambene zgrade, više stambene
zgrade, javne zgrade, dječja igrališta i sl.
- da je u postupku saslušana podnositeljica zahtjeva
koja izjavljuje da je navedenu parcelu dobila još 1988.
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godine, te traži da joj Općinsko vijeće sukladno članku
61. Zakona o građevnom zemljištu utvrdi pravo
vlasništva na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja.
Naknada za uređenje gradskog građevnog zemljišta
utvrđuje se rješenjem o urbanističkoj suglasnosti sukladno
članku 62. stavak 3. Zakona.
Na temelju gore navedenog utvrđeno je da su ispunjeni
uvjeti iz članka 61. Zakona o građevnom zemljištu pa je
odlučeno kao u izreci Rješenja.
Hajrija Selimović dužna je za dodijeljeno građevno
zemljište platiti naknadu u ukupnom iznosu 3.200,00 KM
sukladno odredbama članka 63. Zakona o građevnom
zemljištu.
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 dostave. Tužba
se podnosi neposredno sudu u dva istovjetna primjerka.
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-31-1304/13
Orašje, 17.02. 2016. godine
Općinsko vijeće Orašje rješavajući po službenoj
dužnosti u predmetu preuzimanja neizgrađenog
građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni, na
temelju članka 24. Zakona o građevnom zemljištu („
Službena novine Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04) na
sjednici održanoj dana 17. veljače 2016.godine, donosi

R J E Š E NJ E
1. Općinsko vijeća Orašje preuzima od ZZ
„Zadruge „ Tolisa, Donja Mahala zemljište
označeno kao k.č. broj 488 Mitrovićka,oranica u površini
od 5528 m2, k.č. broj 489/1 Mitrovićka, kuća i zgrada u
površini od 566 m2 i oranica u površini od 5182 m2, k.č.
broj 489/2 Mitrovićka, zgrada u površini od 120 m2 i
dvorište u površini od 372 m2 i k.č. broj 489/3 Mitrovićka,
zgrada u površini od 129 m2, dvorište u površini od 500
m2 i oranica u površini od 7 m2, sve ukupne površine od
12404 m2 upisane u Pl. broj 880 u K.O. Matići na ZZ
„Zadruga“ Tolisa, što po starom premjeru odgovara k.č.
broj 200 Potkućnica oranica u površini od 12 250 m2
upisane u e-Zk. uložak broj 228 K.O. SP Matići kao
društvena svojina sa pravom raspolaganja u korist ZZ
„Zadruga“ Tolisa, radi privođenja trajnoj namjeni.
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2. Naknada za preuzeto zemljište neće se određivati.
3. Po pravomoćnosti ovog rješenja, u katastarskim i
zemljišnim knjigama brisat će se dosadašnji upis i na
zemljištu iz točke 1.ovog rješenja uknjižiti će se pravo
vlasništva u korist:
Općina Orašje, III ulica broj 45 Orašje

je prvobitnom vlasniku u postupku arondacije platio
naknadu.
Uzimajući u obzir sve navedeno utvrđeni je da su
ispunjeni uvjeti iz članka 24. Zakona o građevinskom
zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine, pa je
odlučeno kao u izreci rješenja.

O b r a z l o ž e nj e
Postupak preuzimanja građevnog zemljišta
određenog u točki 1. ovog rješenja pokrenut je po
službenoj dužnosti radi privođenja predmetnog zemljišta
trajnoj namjeni. Naime, prema Prostornom planu općine
Orašje isto se nalazi u građevinskom reonu i samim time
na istom je predviđena izgradnja stambeno-poslovnih
objekata.
U provedenom postupku utvrđeno je slijedeće
činjenično stanje:
- da je predmetno zemljište, pobliže označeno u točki 1.
izreke ovog rješenja,
Rješenjem Odjeljenja za financije Skupštine Opštine
Orašje broj: 03-603/1 od 28. 11.1968.godine
arondirano od vlasnika Marijana /Ilije/ Mikić iz
Matića i pripojeno Zemljoradničkoj zadruzi Orašje.
Postupak arondacije predstavlja grupiranje zemljišnih
parcela na način da se vrši pripajanje parcela koje se
nalaze u privatnom vlasništvu u što veću povezanu
površinu. Stvaranje takvih kompleksa imalo je za
svrhu racionalnije obrađivanje zemljišta koje je
prelazilo u društveno vlasništvo, a raniji korisnici su
za preuzeto zemljište dobivali određenu naknadu,
- da je u konkretnom slučaju raniji vlasnik za pripojeno
zemljište dobio drugo
odgovarajuće zemljište koje se nalazilo u društvenom
vlasništvu (dokaz: Rješenjem Odjeljenja za financije
Skupštine Opštine Orašje broj: 03-603/1 od 28.
11.1968.godine i Rješenje Općinskog suda u Brčkom
broj: Dn 4/70 od 08.01.1970)
- da je Rješenjem Skupštine Općine Orašje broj: 09/II476-2/90 od 19.12.1991.godine predmetno zemljište
preuzeto od pravnog slijednika ZZ Orašje- UPI RO
„Orašje“ i dano na raspolaganje ZZ „Zadruga“ Tolisa
bez naknade,
- da je u postupku saslušan predstavnik ZZ „Zadruge“
Tolisa Ivo Lucić koji se ne slaže sa postupkom
preuzimanja.

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 Čolić, v.r.

Kako je predmetno zemljište arondirano i
pripojeno ZZ „Zadruga“ Tolisa radi racionalnijeg
obrađivanja zemljišta u poljoprivredne svrhe, isto je
prelaskom u građevinsko zemljište izgubilo svoju
prvobitnu svrhu te je zbog toga i pokrenut postupak
preuzimanja zemljišta radi privođenja trajnoj namjeni.
Dosadašnjem nositelju prava raspolaganja na
zemljištu pravo na naknadu neće se utvrđivati iz
razloga što isti nije vršio nikakva ulaganja u njega niti

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-225/16
Orašje, 17.02. 2016. 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
17. veljače 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
pravobraniteljstva u Orašju za 2015. godinu
Članak 1
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva u
Orašju za 2015. godinu.
Članak 2
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Orašje“.

PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće

Orašje, 18.02.2016.
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Broj: 01-02-226/16.
Orašje, 17.02. 2016. godine
Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje
(«Službeni glasnik Općine Orašje», broj: 6/02, 5/08, 3/11.
i 5/11.) i članka 25. Zakona o cestama Federacije Bosne i
Hercegovine («Službene novine F.BiH», broj: 12/10. i
16/10.), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana
17. veljače 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC Lokalnih cesta na području općine Orašje
u 2016. godini
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I
Daje se suglasnost na Plan održavanja LC –
Lokalnih cesta na području općine Orašje, u 2016. godini,
broj: 01-23-74/16. od 05.02.2016. godine.
II
Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području
općine Orašje u 2016. godini, nalazi se u prilogu ovoga
Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III
Ovaj Zaključak biti će objavljen u «Službenom
glasniku Općine Orašje».
PREDSJEDNICA
Jelena Čolić, v.r.

OPĆINSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-1717/15
Orašje, 04.01.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu,
za financijsku pomoć Ani Živković iz D.Mahale
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava
se izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za
financijsku pomoć Ani Živković iz D.Mahale , u iznosu
od 200,00 KM (Slovima:dvjesto KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614231 –
Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca.
III

NAČELNIK
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-45/16
Orašje, 04.01.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o izvršavanju
proračuna Općine Orašje za 2016. godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski načelnik
donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu, za
darivanje obitelji s više djece

I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
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izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za darivanje
obitelji s više djece ( obitelj Marka Kopić iz Matića ,
obitelj Ive Pejić iz Boka,te obitelj Gordane Dominković iz
Tolise sa po 250 KM) u ukupnom iznosu od 750,00 KM
(Slovima:dvjesto KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
gotovinski sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 61422301 –
Pomoći obitelji sa više djece.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-1430/15
Orašje, 19.01.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu za
financijsku pomoć Mati Šošić iz O.Luke
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za financijsku
pomoć Mati Šošić iz O.Luke , u iznosu od 300,00 KM
(Slovima:tristo KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614231 –
Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca.

III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.

Orašje, 18.02.2016.

Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-1781/15
Orašje, 19.01.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu za
financijsku pomoć NK „Dinamo“ D.Mahala
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za financijsku
pomoć NK „Dinamo“ D.Mahala , u iznosu od 500,00 KM
(Slovima:petsto KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614122 –
Transfer za šport.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-36/16
Orašje, 26.01.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU

Orašje, 18.02.2016.
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o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu za
financijsku pomoć Maidu Suljkić iz Orašja
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za financijsku
pomoć Maidu Suljkić iz Orašja , u iznosu od 200,00 KM
(Slovima:dvjestotine KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614231 –
Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
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pozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614231 –
Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-138/16
Orašje, 05.02.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-1762/15
Orašje, 26.01.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu, za
financijsku pomoć Marijanu Živković iz Orašja
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za financijsku
pomoć Marijanu Živković iz Orašja , u iznosu od 300,00
KM (Slovima:tristotine KM).

II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu,
Športskom društvu „Kostrč“ iz Kostrča
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za financijsku
pomoć Športskom društvu „Kostrč“ iz Kostrča, za
sponzoriranje „Kostrčke nogometne noći“ u iznosu od
300,00 KM (Slovima:tristotine KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614121 –
Transfer za šport.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
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Općinski načelnik
Broj:01-14-95/16
Orašje, 05.02.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu,
Športskom društvu „Sloga“ iz Tolise
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna za financijsku
pomoć Športskom društvu „Sloga“ iz Tolise, za
sponzoriranje „Plave noći“ u iznosu od 300,00 KM
(Slovima:tristotine KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614121 –
Transfer za šport.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-175/16
Orašje, 15.02.2016.godine
Na temelju članka 10. stavak 1. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016. godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 10/15), Općinski
načelnik donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu,
nogometnom klubu „Hajduk“ Orašje

Orašje, 18.02.2016.

I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna, za financijsku
pomoć nogometnom klubu „Hajduk“ Orašje, za
sponzoriranje manifestacije „Hajdukovo veče 2016.“ u
iznosu od 300,00 KM (Slovima:tristotine KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija pričuva načelnika, u korist pozicije 614121 –
Transfer za šport.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
financije Općine Orašje.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-14-169/16
Orašje, 09.02.2016. godine
Na temelju članka 5. stavak 2. i 3. Pravilnika o
obliku, načinu popunjavanja i predaji izjave o fiskalnoj
odgovornosti („Službene novine Federacije BiH“, broj
34/14) i članka 29. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji
jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 1/14, 7/14 , 9/14
i 6/15) Općinski načelnik donosi

R J E Š E NJ E
o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinatora
Članak l.
U Rješenju o imenovanju koordinatora („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 4/15) u članku 1. riječi „za
proračunsku 2014. godinu“ brišu se.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Općinski načelnik

Orašje, 18.02.2016.
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Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-14-170/16
Orašje, 10.02.2016. godine
Na temelju članka 63. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, broj 102/13, 9/14,13/14 i 8/15) i članka
29. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji jedinstvenoj
općinskog organa uprave Općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj 1/14, 7/14, 9/14 i 6/15)
Općinski načelnik donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
likvidnost proračuna
Članak 1.
Luja Pejić razrješava se dužnosti člana Odbora za
likvidnost proračuna Općine Orašje.
Članak 2.
Gabrijela Martinović imenuje se za člana Odbora
za likvidnost proračuna Općine Orašje.
Članak 3.
Zadaci člana iz članka 2. ovog Rješenja određeni
su Rješenjem o imenovanju Odbora za likvidnost
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 4/15).
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje.
Općinski načelnik

Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-254/16
Orašje, 17.02.2016. godine
Na temelju članka 15. stavak 1. alineja 8. Zakona
o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacija BiH“, broj
49/06 i 51/09) Općinski načelnik donosi
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PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave
Općine Orašje
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji
jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/14, 7/14, 9/14 i
6/15) u članku 13. u točkama 1., 2. i 4. u dijelu Uvjeti za
vršenje poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
U točki 4. u dijelu Uvjeti za vršenje poslova riječi
„jedna godina“ zamjenjuju se riječima „dvije godine“.
U točki 8. u dijelu Broj izvršitelja riječ „jedan“
zamjenjuje se riječi „dva“.
U točki 10. u dijelu Broj izvršitelja riječ „dva“
zamjenjuje se riječi „jedan“.
U točki 12. u dijelu Broj izvršitelja riječ „tri“
zamjenjuje se riječi „četiri“.
Članak 2.
U članku 14. u točkama 1. i 2. u dijelu Uvjeti za
vršenje poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
U točki 2. u dijelu Uvjeti za vršenje poslova riječi
„jedna godina“ zamjenjuju se riječima „dvije godine“.
U točki 3. alineja 1) iza riječi „pitanjima“ dodaju
se riječi „te obavlja čin vjenčanja,“.
Alineje 5) do 7) brišu se.
Dosadašnje alineje 8) do 11) postaju alineje 5) do 8).
Iza točke 3. dodaje se nova točka 3a. koja glasi:
„ 3a. Stručni suradnik za pitanja branitelja
Opis poslova:
1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za
oblast primanja korisnika braniteljsko-invalidske
zaštite,
2) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti primanja
korisnika braniteljsko-invalidske zaštite i izrađuje
potrebne dokumente i materijale o tome,
3) priprema i analizira podatke i dokumente koji su
potrebni za obračun primanja korisnika i obračunava
osobne i obiteljske invalidnine korisnika braniteljskoinvalidske zaštite,
4) vodi bazu podataka, ažurira i izdaje uvjerenja i druge
akte o činjenicama iz ih evidencija,
5) vodi, kontrolira i usuglašava evidenciju po svim
obračunima i dostavlja i razmjenjuje podatke s
nadležnim institucijama i tijelima,
6) surađuje sa Općinskim razvojnim timom i
Partnerskom grupom u praćenju realizacije strategije
razvoja i sudjeluje u analizi akcijskih planova i
pripremi projekata za financiranje putem fondova
Europske unije, međunarodnih i drugih financijskih
organizacija, viših nivoa vlasti, domaćih i stranih
investitora iz oblasti društvenih djelatnosti,
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7) inicira realizaciju projekata iz oblasti društvenih
djelatnosti iz strategije i gender plana, te prati njihovu
realizaciju,
8) prati objavljene pozive za financiranje projekata iz
oblasti društvenih djelatnosti i o tome obavještava sve
relevantne aktere lokalnog ekonomskog razvoja,
9) zadužuje višeg samostalnog referenta za naplatu
pristojbi sa blok-priznanicama za naplatu, prati
razduživanje i naplatu istih,
10) vrši prijave i odjave korisnika za zdravstveno
osiguranje,
11) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu
pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog
načelnika.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS-VII stupanj,
ekonomski fakultet ili završen najmanje prvi ciklus
visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja,
koji se vrednuje s najmanje 180 bodova, ekonomske
struke, jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja
odgovarajuće stručne spreme predviđene ovim
Pravilnikom, položen ispit općeg znanja.
Vrsta djelatnosti: osnovna
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički, stručnooperativni
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan“ .
U točki 5. u nazivu radnog mjesta riječi „birački
spisak,“ brišu se, a dio Opis poslova mijenja se i glasi:
Opis poslova:
1) pruža administrativnu pomoć strankama u Šalter sali
kroz izradu različitih punomoći, zahtjeva,
kupoprodajnih ugovora, darovnih ugovora, te ugovora
o najmu stana,
2) naplaćuje administrativne pristojbe za zahtjeve
predane u Šalter Sali, vodi evidenciju uplatnih
pristojbi (blokova), te razdužuje iste kod nadležnog
službenika,
3) zaprima sve vrste podnesaka u Šalter sali i izdaje
potvrdu o prijemu podneska,
4) ukazuje podnositelju na nedostatak potrebnih priloga
uz zahtjev i upoznaje ih sa načinom bržeg prikupljanja
i dostavljanja priloga,
5) surađuje sa nadležnim državnim službenicima i
referentima iz službi vezano za primljene zahtjeve i
ostalu dokumentaciju,
6) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu
pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog
načelnika.“.
U točki 9. iza alineje 2) dodaju se nove alineje 3)
do 5) koje glase:
„ 3) obavlja poslove Centra za birački spisak,
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4)
vodi bazu podataka registriranih birača u
elektronskoj verziji i usklađuje ju sa nastalim
promjenama, šalje usklađene podatke Centralnoj
izbornoj komisiji BiH radi provjere dosljednosti i
unosa u Centralni birački spisak,
5) surađuje sa CIPS-om, općinskom izbornom
komisijom, matičarima, policijom, sudovima i drugim
nadležnim organima radi pribavljanja i dostavljanja
potrebnih podataka,“.
Dosadašnje alineje 3) i 4) postaju alineje 6) i 7).
Točka 11. briše se.
Članak 3.
U članku 15. u točkama 1., 2. i 3. u dijelu Uvjeti
za vršenje poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
U točki 4. u dijelu Uvjeti za vršenje poslova iza
riječi „tehnički“ dodaje se zarez i riječ „pravni“, iza riječi
„tehničke“ dodaje se zarez i riječ „pravne“, a u dijelu Broj
izvršitelja riječ „jedan“ zamjenjuje se riječi „dva“.
Iza točke 7. dodaje se nova točka 7a. koja glasi:
Stručni suradnik za cestovni promet
Opis poslova:
1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz oblasti
cestovnog prometa,
2) prati i istražuje promjene u oblasti cestovnog prometa,
izgradnje, održavanja, zaštite i rekonstrukcije cesta,
postavljanja prometnih znakova, oznaka i druge
opreme na putovima,
3) priprema i analizira podatke, te izrađuje potrebne akte
i materijale iz oblasti cestovnog prometa,
4) vodi evidencije podataka, ažurira i izdaje uvjerenja i
druge akte o činjenicama iz ih evidencija,
5) sudjeluje u izradi normativnih akata, analiza,
informacija i drugih materijala iz oblasti cestovnog
prometa,
6) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po
nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog
načelnika.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS-VII stupanj,
prometni fakultet – cestovni smjer ili završen najmanje
prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu
studiranja, koji se vrednuje s najmanje 180 bodova,
prometne struke – cestovni smjer, jedna godina radnog
staža u struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme
predviđene ovim Pravilnikom, položen ispit općeg znanja.
Vrsta djelatnosti: osnovna
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički, stručnooperativni
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan“ .

Orašje, 18.02.2016.
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U točki 9. u dijelu Opis poslova alineje 6) do 9)
postaju alineje 1) do 4), a alineje 1) do 5) postaju alineje
5) do 9).
Točka 12. briše se.

Članak 4.
U članku 16. točka 1. u dijelu Uvjeti za vršenje
poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
Iza točke 2. dodaju se nove točke 2a. i 2b. koje
glase:
2a. Stručni suradnik za proračun
Opis poslova:
1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za
financije i proračun,
2) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti financija i
izrađuje potrebne dokumente i materijale o tome,
3) vrši pripremu i analizu podataka i dokumenata koji su
potrebni za izradu proračuna i izvješća o izvršenju
proračuna,
4) vrši kodiranje dokumentacije sukladno proračunu,
5) priprema smjernice i upute za izradu zahtjeva za
sredstvima iz proračuna korisnicima proračunskih
sredstava,
6) obrađuje zahtjeve i priprema odgovore na zahtjeve za
sredstvima iz proračuna,
7) prati urednost priliva prihoda,
8) vodi i ažurira bazu podataka potrebnih za izradu
analiza prihoda i rashoda proračuna,
9) priprema materijale, organizira i provodi javnu
raspravu o proračunu,
10) prikuplja i razmjenjuje podatke s drugim tijelima,
institucijama, službama,
11) sudjeluje u izradi svih akata Službe,
12) obavlja poslove u sustavu riznice sa ovlastima u
korištenju aplikacija (NGS GL proračun, NGS AP
administracije, NGS GL administrator FSG izvješća,
unos zakonskog proračuna; unos rebalansa;
održavanje informacija o proračunu; unos/održavanje
banaka; unos/održavanje dobavljača; unos/održavanje
bankovnih računa),
13) prati zakonske i druge propise iz oblasti financija,
14) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po
nalogu pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog
načelnika.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS-VII stupanj,
ekonomski fakultet ili završen najmanje prvi ciklus
visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja,
koji se vrednuje s najmanje 180 bodova, ekonomske
struke, jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja
odgovarajuće stručne spreme predviđene ovim
Pravilnikom, položen ispit općeg znanja.
Vrsta djelatnosti: osnovna
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Naziv grupe poslova: studijsko-analitički, stručnooperativni
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan.
2b. Stručni suradnik za računovodstvo i riznicu
Opis poslova:
1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja od značaja za
financije,
2) prati i istražuje promjene i pojave u oblasti financija i
izrađuje potrebne dokumente i materijale o tome,
3) vrši pripremu i analizu podataka i dokumenata za
pripremu i izradu proračuna i izvješća o izvršenju
proračuna (mjesečno i periodično) i dostavlja
nadležnim tijelima,
4) vrši pripremu i analizu podataka i pripremu izvješća o
realizaciji projekata po kreditu EIB-a,
5) vrši zaključna knjiženja i izrađuje godišnji obračun
proračuna,
6) računski obrađuje, kontira i knjiži situacije po
ugovorima i ostalim financijskim dokumentima,
7) priprema i unosi podatke u periodične obrasce,
8) prati urednost priliva prihoda, vrši kontrolu i
kontiranje općinskih prihoda, te kontrolira izradu
završnog računa,
9) kontrolira i usklađuje likvidaciju ukupnih općinskih
rashoda i rashoda po službama pojedinačno,
10) radi evidenciju stalnih sredstava i sitnog inventara,
obračunava amortizaciju, vrši izmjene u evidenciji
stalnih sredstava i stara se o inventurnim brojevima za
ista,
11) obavlja poslove u sustavu riznice sa ovlastima u
korištenju aplikacija (održavanje računovodstvenog
flex-polja službi, subanalitika, projekata i funkcija;
otvaranje i zatvaranje razdoblja u GL; knjiženje u GL
i iz pomoćnih knjiga; mogućnost unošenja korektivnih
knjiženja; unos, odobrenje, storniranje naloga za
knjiženje; unos/učitavanje bankovnih izvoda;
ručno/automatsko
poravnanje
izvoda
svih
transakcijskih i
depozitnih računa; održavanje
informacija za pomoćnu knjigu upravljanja
gotovinom, nabavu i obveze; pregled i pretraživanje
informacija pomoćne knjige upravljanja imovinom,
stalnih sredstava, nabave;
otvaranje/zatvaranje
perioda u modulu obveza i pomoćne knjige
potraživanja; pretraga plaćanja, faktura i dobavljača i
ostalih informacija iz modula obveza i nabave;
održavanje kategorija izlaznih faktura; održavanje
uvjeta plaćanja; održavanje kategorije i lokacije
nabave i stalnih sredstava; održavanje metoda
amortizacije; unos/održavanje stalnih sredstava, te
druge po nalogu pomoćnika Općinskog načelnika),
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12) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu
pomoćnika Općinskog
načelnika i Općinskog
načelnika.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS-VII stupanj,
ekonomski fakultet ili završen najmanje prvi ciklus
visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja,
koji se vrednuje s najmanje 180 bodova, ekonomske
struke, jedna godina radnog staža u struci nakon stjecanja
odgovarajuće stručne spreme predviđene ovim
Pravilnikom, položen ispit općeg znanja.
Vrsta djelatnosti: osnovna
Naziv grupe poslova: studijsko-analitički, stručnooperativni
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan.“ .
U točki 7. alineja 2) iza riječi „priprema“ dodaju
se riječi „prijedloge za nabavu i“.
Članak 5.
U članku 17. u točkama 1. i 2. u dijelu Uvjeti za
vršenje poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
Točka 3. alineja 1) u osmom redu iza riječi
„zemljišta“ dodaje se zarez i riječi „označavanja zgrada
brojevima“.
U točki 5. iza alineje 2) dodaje se nova alineja 3)
koja glasi: „3) vodi evidenciju o ulicama, trgovima i
kućnim brojevima, sukladno odluci o utvrđivanju naziva i
obilježavanju zgrada brojevima,“.
Dosadašnje alineje 3) do 5) postaju alineje 4) do 6).
Članak 6.
U članku 18. u točkama 1., 2. i 3. u dijelu Uvjeti
za vršenje poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem
„240“.
U točki 4. u nazivu radnog mjesta riječ
„samostalni“ briše se, u dijelu Uvjeti za vršenje poslova
riječi „VŠS-VI stupanj, društveni ili tehnički smjer,
najmanje jedna godina radnog staža u struci nakon
stjecanja odgovarajuće stručne spreme predviđene ovim
Pravilnikom“ zamjenjuju se riječima „SSS, gimnazija,
društveni ili tehnički smjer, najmanje 10 mjeseci radnog
staža“, u dijelu Složenost poslova riječ „složeni“
zamjenjuje se riječima „djelomično složeni“, a u dijelu
Pozicija radnog mjesta riječ „samostalni“ briše se.
U točki 6. u dijelu Uvjeti za vršenje poslova iza
riječi „SSS“ dodaju se riječi „ili OŠ“.
Članak 7.
U članku 19. točka 1. u dijelu Uvjeti za vršenje
poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
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U točki 2. u nazivu radnog mjesta riječi „i
upravljanje imovinom“ brišu se, a u dijelu Opis poslova
alineje 1) do 4) brišu se.
Dosadašnje alineje 5) do 10) postaju alineje 1) do
6).
Iza točke 2. dodaje se nova točka 2a. koja glasi:
2a. Stručni suradnik za upravljanje imovinom
Opis poslova:
1) vrši stručnu obradu sistemskih rješenja iz oblasti
upravljanja općinskom imovinom,
2) prati i proučava stanje u oblasti upravljanja imovinom
i izrađuje pojedinačne akte iz oblasti upravljanja,
korištenja i raspolaganja imovinom, a naročito koje se
odnose na prodaju, razmjenu, davanje na korištenje,
zakup, posudbu, te obavlja primopredaju nekretnine,
3) vrši kontrolu uporabe i naplate naknade za uporabu
općinske imovine,
4) prati namjenu korištenja općinske imovine i ukazuje
na promjene i pojave u korištenju iste,
5) vodi i ažurira registar općinske imovine,
6) prati zakonske i druge propise iz oblasti Službe,
7) obavlja i druge poslove iz djelokruga Službe po nalogu
pomoćnika Općinskog načelnika i Općinskog
načelnika.
Uvjeti za vršenje poslova: VSS-VII stupanj,
ekonomski ili pravni fakultet ili završen najmanje prvi
ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu
studiranja, koji se vrednuje s najmanje 180 bodova,
ekonomske ili pravne struke, jedna godina radnog staža u
struci nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme
predviđene ovim Pravilnikom, položen ispit općeg znanja.
Vrsta djelatnosti: osnovna djelatnost
Naziv grupe poslova: stručno-operativni
Složenost poslova: složeni
Status izvršitelja: državni službenik
Pozicija radnog mjesta: stručni suradnik
Broj izvršitelja: jedan“.
Članak 8.
U članku 20. u dijelu Uvjeti za vršenje poslova
broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
Članak 9.
U članku 24. u točkama 1. i 2. u dijelu Uvjeti za
vršenje poslova broj „180“ zamjenjuje se brojem „240“.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“, a
primjenjivat će se od 01.03.2016. godine.

Orašje, 18.02.2016.
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Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-230/16
Orašje, 18.02.2016. godine
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„(3) Osnovna plaća višeg referenta za vođenje
matične evidencije uvećava se za 10% osnovne plaće kao
dodatak za obavljanje poslova od posebnog javnog
interesa.“.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Na temelju članka 47. Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i
5/11) i Smjernica za uspostavu i jačanje interne kontrole
kod proračunskih korisnika („Službene novine Federacije
BiH“ broj 19/05), Općinski načelnik donosi

PRAVILNIK
o izmjenama Pravilnika o korištenju
službenog vozila
Članak 1.
U Pravilniku o korištenju službenog vozila
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 9/09 i 9/11) članak
5. stavak 2. riječi „ Škoda Fabia“ zamjenjuju se riječima
„“Fiat Punto“, a riječi „- vozilo marke Mercedes – Služba
za gospodarstvo i infrastrukturu“ brišu se.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-258/16
Orašje, 15.02.2016. godine
Na temelju članka 72a. Zakona o matičnim
knjigama („Službene novine Federacije BiH“ broj 37/12 i
80/14) Općinski načelnik donosi
PRAVILNIK
o dopuni 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, 1/12, 1/13 i
2/14) u članku 9. dodaje se novi stavak (3) koji glasi:

Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Načelnik općine
Broj:01-14-115/16
Orašje, 14.01.2016.godine
Na temelju članka 14.,15., 16., 17., 18. i 19. Odluke o
izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2016.godinu
(“Službeni glasnik Općine Orašje“ br. 10/15), općinski
načelnik , donosi

Program
Utroška sredstava Tekući transferi
i drugi tekući rashodi
I
Namjenski transferi drugim razinama vlasti - 614120
- Transfer za kulturu u ukupnom iznosu od 97.000 KM
doznačavaju se tako što će se iznos od 72.000 KM koji
pripada Centru za kulturu doznačavati krajnjem korisniku
u obliku mjesečnih iznosa koji predstavljaju 1/12
odobrenog iznosa proračuna, a iznos od 25.000 KM na
slijedeći način, za:
a) Dani Hrvatskog filma u Orašju 10.000 KM
doznačavanjem udruzi građana Dani Hrvatskog filma
Orašje, a na temelju odobrenog zahtjeva od strane
Općinskog načelnika.
b) Lutkarsko proljeće u Orašju 2.500 KM doznačit
će se udruzi Gradsko amatersko kazalište Orašje, na
temelju odobrenog zahtjeva od strane Općinskog
načelnika.
c) Dani Tolise 2.500 KM doznačit će se zakladi Terra
Tolis na temelju odobrenog zahtjeva od strane Općinskog
načelnika.
d) Druga kulturna događanja 10.000 KM (
karnevalske aktivnosti, aktivnosti KUD-ova, zborova,
nakladnička djelatnost i dr.), doznačavati će se kvartalno
Centru za kulturu Orašje.
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- Transfer za šport u ukupnom iznosu od 130.000 KM
dodjeljivat će se na slijedeći način:
a) HNK Orašje OMLADINSKI POGON mjesečno
1/12 od ukupnog iznosa od 56.000 KM na račun korisnika
proračuna,
b) Športski savez Općine Orašje mjesečno 1/12 od
iznosa 25.200 KM na račun korisnika,
c) Ostali nogometni klubovi ukupan iznos od 38.000
KM dodjeljivat će se u dva obroka ( I obrok – travanj
2016.godine i II obrok rujan 2016.godine), i to: II
Federalne lige po 3.000 KM, I Županijske lige po 1.600
KM i II Županijske lige po 1.100 KM, a na temelju
zahtjeva Službe opće uprave, branitelja i društvenih
djelatnosti.Kod isplate sredstava ostalim nogometnim
klubovima isplaćivat će se i sredstva za rad sa mladima, i
to u iznosu od 400 KM po omladinskoj selekciji koja se
natjecala u prethodnoj polu sezoni i odigrala minimalno 6
službenih utakmica.
d) Ostali sportovi iznos od 10.800 KM će se
dodjeljivati u dva obroka prema planu raspodjele
Općinskog športskog saveza na temelju zahtjeva Službe
opće uprave i društvenih djelatnosti.
- Transfer za obrazovanje - (D.V.“Pčelica) u ukupnom
iznosu od 180.000 KM izdatak je za predškolski odgoj i
transferira se po principu 1/12 (dvanaest puta po 15.000
KM) odobrenog iznosa.
-

Transfer za Centar za socijalni rad u ukupnom iznosu
od 150.000 KM doznačavaju se krajnjem korisniku u
obliku mjesečnih iznosa koji predstavljaju 1/12
(dvanaest puta po 12.500 KM) odobrenog iznosa
proračuna.

Orašje, 18.02.2016.

višečlanim obiteljima („Službeni
Orašje“broj 6/12, 4/13 i 7/14).

glasnik

Općine

- Beneficije za socijalnu zaštitu - Socijalne pomoći i
pomoći u liječenju pojedinaca u ukupnom iznosu od
12.000 KM isplaćivat će se sukladno Pravilniku o uvjetima
i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim
građanima („Službeni glasnik Općine Orašje“broj 3/13).
- Izdaci za raseljene osobe u ukupnom iznosu od 1.800
KM raspoređuje se sukladno rješenjima
Službe za
gospodarstvo i infrastrukturu za 2016.godinu.
- Transfer za prijevoz učenika u ukupnom iznosu od
150.000 KM sredstva su namijenjena za sufinanciranje
prijevoza učenika i transferiraju se na način da se plaćaju
računi – fakture dobavljačima za prijevoz djece u školskoj
godini i mjesnim zajednicama koje organiziraju dio
prijevoza učenika na temelju podnijetih zahtjeva.
Praćenje i kontrolu ugovornih obaveza prijevoznika će
vršiti Služba opće uprave, branitelja i društvenih
djelatnosti.
III
Tekući transferi neprofitnim organizacijama – 614300
- Tekući transferi Neprofitnim organizacijama - Crveni
križ u ukupnom iznosu od 24.000 KM raspoređuje se u
mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 ukupno
odobrenih sredstava, odnosno 2.000 KM mjesečno.

II
Tekući transferi pojedincima – 614200

- Tekući transferi Neprofitnim organizacijama - DDB
„Merhamet“ u ukupnom iznosu od 2.400 KM raspoređuje
se u mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 ukupno
odobrenih sredstava, odnosno 200 KM mjesečno.

- Ostala davanja pojedincima na temelju MIO – doplata
MIO-a u ukupnom iznosu od 10.000 KM transferirat će se
na temelju zahtjeva Službe zajedničkih poslova uz
suglasnost Općinskog načelnika.

- Tekući transferi vjerskim zajednicama u ukupnom
iznosu od 30.000 KM raspoređuju se za potrebe kapitalnih
nabavki vjerskih zajednica na temelju pojedinačnih odluka
Načelnika po podnesenim zahtjevima korisnika.

- Novčane naknade nezaposlenim osobama - neuposlene
rodilje u ukupnom iznosu od 25.000 KM isplaćivat će se
jednokratno i to :
u iznosu od 1.000,00 KM za rođeno treće dijete
u iznosu od 2.000,00 KM za rođeno četvrto dijete i
u iznosu od 3.000,00 KM za rođeno peto i svako slijedeće
dijete a na temelju pojedinačno odobrenog zahtjeva
neuposlene
majke
sa
područja
Općine
Orašje.Evidentiranje i kontrolu zaprimljenih i odobrenih
zahtjeva obavlja Služba opće uprave, branitelja i
društvenih djelatnosti.

- Tekući transferi za parlamentarne političke stranke u
ukupnom iznosu od 76.000 KM dodjeljuju se
korisnicima sredstava sukladno Odluci o načinu
raspodjele sredstava političkim strankama („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj 8/12).

- Novčane naknade nezaposlenim osobama - Pomoći
obiteljima sa više djece u ukupnom iznosu od 50.000 KM
isplaćivat će se sukladno Odluci o novčanoj pomoći

- Tekući transferi udruženjima građana i projekt udruga
mladih u ukupnom iznosu od 20.000 KM raspoređuje se
u skladu sa Odlukom o postupku i kriterijima za
raspodjelu sredstava koju donosi Općinsko vijeće.
- Ostali transferi udruženjima građana – Vatrogasna
društva u ukupnom iznosu od 60.000 KM raspoređuje se
na temelju prijedloga Službe za civilnu zaštitu i nadzor.

Orašje, 18.02.2016.
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- Ostali transferi udruženjima građana - Transfer
udrugama proisteklim iz Domovinskog rata u ukupnom
iznosu od 36.000 KM raspoređuju se na slijedeći način:
1. Sredstva za pomoć u obilježavanju obljetnica 106.
brigade HVO i ostalih aktivnosti u iznosu od 11.000 KM
isplaćivati će se na račune podnositelja zahtjeva,
2. Sredstva za održavanje Spomen sobe 106. brigade
HVO i ureda udruga proisteklih iz Domovinskog rata u
iznosu od 25.000 KM i to:
- UDVDR-a
10.800 KM
- HVIDR-a
9.600 KM
- UOPB-a
4.800 KM,
a sredstva će se isplaćivati navedenim korisnicima u 12
jednakih mjesečnih rata.
- Ostali transferi udruženjima građana - Transfer udruzi
roditelja djece sa posebnim potrebama u ukupnom iznosu
od 19.000 KM raspoređuje se na način da se 8.000 KM
doznačuje za kupovinu zemljišta temeljem Odluke
Općinskog vijeća a 11.000 KM u 12 jednakih mjesečnih
rata.
IV
Subvencije javnim poduzećima – 614400
- Subvencije javnim poduzećima - Transfer Radio
postaji Orašje u ukupnom iznosu od 66.000 KM
doznačavaju se krajnjem korisniku u obliku mjesečnih
iznosa koji predstavljaju 1/12 ukupno odobrenog
iznosa.
V
Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima –
614500
- Subvencije za rast i razvoj MSP-a i obrta u ukupnom
iznosu od 10.800 KM dodjeljivat će se tako da je
namijenjeno za sufinanciranje Udruge privatnih
poduzetnika i doznačavat će se po 1/12 ukupno utvrđenog
iznosa za poticaj u poduzetništvu i obrtu.
- Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja privatnim
poduzećima i poduzetnicima u ukupnom iznosu od 30.000
KM dodjeljivat će se na temelju zahtjeva Službe za
gospodarstvo i infrastrukturu sukladno Odlukama
Općinskog vijeća.
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konačnim rješenjima za povrate poreza na dohodak iz
ranijeg perioda.
- Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju u
ukupnom iznosu od 12.000 KM namijenjena su za izdatke
po osnovu duga po sudskim presudama 2016.godine i iz
ranijeg perioda i isti će se koristiti na navedene namjene
na temelju sudskih presuda i konačnih rješenja o izvršenju.
- Ostali tekući rashodi – Tekući transferi Mjesnim
zajednicama
u ukupnom iznosu od 125.000 KM
doznačavaju se korisnicima proračuna u mjesečnim
dotacijama, čiji su iznosi utvrđeni u skladu sa Odlukom o
načinu i kriterijima za raspoređivanje sredstava Mjesnim
zajednicama Općine Orašje („Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj 3/11 i 7/13).
Predviđena rezerva se doznačava korisniku proračuna na
temelju odobrenih zahtjeva .
- Ostali tekući rashodi – Transfer za rekonstrukciju zgrade
Mjesne zajednice Lepnica u ukupnom iznosu od 10.000
KM doznačit će se sukladno ugovoru sa proračunskim
korisnikom..
- Ostali tekući rashodi – Transfer za nabavu opreme i
uređenje sakralnih objekata po mjesnim grobljima u
ukupnom iznosu od 60.000 KM rasporedit će se Odlukama
Općinskog načelnika na prijedlog Službe za gospodarstvo
i infrastrukturu.
- Transfer za rekonstrukciju zgrade Mjesne zajednice Bok
u ukupnom iznosu od 12.000 KM doznačit će se sukladno
ugovoru sa proračunskim korisnikom.
- Ostali tekući rashodi – Obilježavanje naziva ulica po
Mjesnim zajednicama u ukupnom iznosu od 10.000 KM
rasporedit će se na temelju Općinskog načelnika na
prijedlog Službe za gospodarstvo i infrastrukturu, a
sukladno Planu javnih nabavki Općine.
VII
Ovaj Program utroška sredstava primjenjuje se u tekućoj
2016.godini, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Orašje.

VI
Drugi tekući rashodi – 614800
- Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava u ukupnom
iznosu od 15.000 namijenjena su za povrate sredstava po

Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r
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