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Četvrtak, 21. travanj 2016. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko Vijeće
Broj: 06-31-439/16
Orašje, 20.04. 2016. godine
Temeljem članka 37. stavka 1. točke 2. Statuta
Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj:
6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) članka 76. i članak 77. stav 1
Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Općine
Orašje 3/03, 5/06, 11/09, 4/12 i 4/15) Općinsko vijeće
Orašje, na sjednici održanoj dana 20. travnja 2016.godine,
donosi

ODLUKU
o odlaganju građevnog otpada
Članak 1.
Ovom odlukom se propisuje mjesto, način i
postupak odlaganja građevnog otpada i otpada od rušenja
(u daljnjem tekstu: građevnog otpada) kod građevnih
radova kao dio djelatnosti gospodarenja građevnim
otpadom na području općine Orašje.
Članak 2.
Pod građevnim otpadom, u smislu odredaba ove
odluke, podrazumijeva se otpad koji potiče od rušenja
objekata (zemlja, šut, malter, blokovi, cigle, crijep, beton i
slično), koji nije opasan otpad.
Opasan otpad predstavlja otpad koji sadrži
agresivne komponente azbest, olovo, katran, boje, zaštitni
premaz, ljepila, plastiku ili električni kablovi i drugi otpad
koji sadrži toksine.

Članak 3.
Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu
nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.
Za odlaganje građevnog otpada sa područja općine
Orašje određuje se mjesto na k.č. broj 1298 površine 2550
m², upisana u Pl. broj 1071 K.O. Orašje I na D.S.
poljoprivredno dobro „Dusine“.
Naznačena lokacija je posebno označena za tu
namjenu i ne smije se koristiti u svrhu odlaganja drugih
vrsta otpada niti za odlaganje građevnog otpada iz drugih
jedinica lokalne samouprave.
Odlagalištem iz stavka 2. ovog članka upravlja JP
„Komunalac“ d.o.o. Orašje (u daljnjem tekstu: ovlaštena
osoba), temeljem sklopljenog ugovora sa Općinom Orašje.
Članak 4.
Izvođač građevinskih radova ili investitor
građevni otpad predviđen za odlaganje, dužan je
transportirati u zatvorenom vozilu, kontejneru ili na drugi
odgovarajući način, kako bi se spriječilo rasipanje otpada
prilikom transporta.
U slučaju rasipanja otpada, osoba koja transportira
otpad odgovorna je za njegovo uklanjanje i čišćenje javne
površine.
Članak 5.
Najmanje petnaest (15) dana prije namjeravanog
odlaganja građevnog otpada izvođač građevinskih radova
ili investitor dužan je dostaviti općinskoj službi nadležnoj
za komunalne poslove ( u daljnjem tekstu: nadležnoj
Službi) podnesak u kojem će navesti vrstu, količinu te
vrijeme odlaganja građevnog otpada.
Nakon razmatranja podneska i traženih dokaza,
nadležna Služba će izvođaču građevinskih radova ili
investitoru izdati odobrenje za odlaganje građevnog
otpada u kojem će navesti mjesto i vrijeme odlaganja,
vrstu i količinu građevnog otpada.
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Nadležna Služba će odobrenje iz stavka 2. ovog
članka dostaviti i ovlaštenoj osobi koja upravlja
odlagalištem.

Orašje“ broj: 2/14) i Odluci o provođenju Urbanističkog
plana („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 2/14),
putem izravne pogodbe.

Članak 6.
Ovlaštena osoba koja upravlja odlagalištem dužna
je obaviti kontrolu vrste i količine otpada sukladno
izdanom odobrenju i važećim propisima o otpadu te je o
obavljenom odlaganju dužna voditi evidencije i mjesečno
dostavljati pisano izvješće nadležnoj Službi.

Članak 2.
Predmet prodaje je zemljište označeno kao k.č.
broj 880/5 u površini od 64 m² upisano u Pl. broj 220 k.o.
Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj
51/196 u površini od 64 m² upisanoj u e-Zk. uložak br. 369
k.o. Orašje.

Članak 7.
Nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke vrši
nadležna Služba.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredaba
odluke vrši komunalni inspektor u okviru svojih
nadležnosti.
Nadzor nad održavanjem komunalnog reda vrše
komunalni redari sukladno svojim ovlastima, zakonu i
odredbama ove Odluke.

Članak 3.
Kupoprodajna cijena zemljište utvrđuje se u
iznosu od 1.600,00 KM.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko Vijeće
Broj: 06-31-169/16
Orašje, 20.04. 2016. godine
Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 363.
stavak 3. točka 5. Zakona o stvarnim pravima („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 4.
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 20.
travnja 2016.godine, donosi

ODLUKU
o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju

izravnom pogodbom
Članak 1.
Odobrava se prodaja gradskog građevinskog
zemljišta Emiru (Ismet) Haurdiću iz Orašja, u svrhu
oblikovanja građevne čestice, sukladno Odluci o
urbanističkom planu Orašje („Službeni glasnik Općine

Članak 4.
Općinski načelnik će sa kupcem nekretnine
zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene
isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i
obveze.
Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u
posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavateljuOpćini Orašje uplati cjelokupnu prodajnu cijenu.
Troškove notarske obrade kupoprodajnog
ugovora, upisa u zemljišne i katastarske knjige te porez na
promet nekretnina snosi kupac.
Članak 5.
Kopija katastarskog plana zemljišta iz članka 2.
Odluke sastavni je dio ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“.
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-31-363/16
Orašje, 20.04. 2016. godine
Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o
izvlaštenju („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, br. 70/07, 36/10 i 25/12), rješavajući po
prijedlogu Općinskog pravobranitelja za utvrđivanje
javnog interesa za izgradnju javne ceste u dijelu ulice
Oslobođenja u Tolisi, Općinsko vijeće Orašje, na sjednici
održanoj dana 20. travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU

Orašje, 21.04. 2016. god.
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o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne
ceste u dijelu ulice Oslobođenja u Tolisi

Članak 1.
Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja
javne ceste u dijelu ulice Oslobođenja u Tolisi,te se može
pristupiti izvlaštenju na zemljištu označenom kao:
K.O. TOLISA
1. dio k.č. broj 4720 površine 952 m² upisane u Pl. 2150
k.o. Tolisa, na imenu Štefica /Đure/ Nedić , Tolisa, ul.
Oslobođenja 12, a što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 20/3 upisana u Zk. uložak broj 22 iste
k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo Nedić /Đure/
Štefica, Tolisa, sa dijelom 1/50 i drugih suvlasnika;
2. dio k.č. broj 4721/1 površine 550 m² upisane u pl.2103
k.o. Tolisa, na imenu Marijan /Mate/ Oršolić, Tolisa,
ul. Oslobođenja 18a, a što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 19/3 upisana u Zk. uložak
broj 22 iste k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo
Oršolić /Mande/ Marijan, sa dijelom 1/50 i drugih
suvlasnika;
3. dio k.č. broj 4721/3 površine 550 m² upisane u pl.1883
k.o. Tolisa, na imenu „TINA –RAD“ d.o.o. Tolisa, ul.
Oslobođenja 12, a što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 20/4 upisana u Zk. uložak broj 22 iste
k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo „TINA –RAD“
d.o.o., Tolisa, sa dijelom 1/50 i drugih suvlasnika;
4. dio k.č. broj 4721/4 površine 280 m² upisane u Pl.1409
k.o. Tolisa, na imenu Marko /Mate/ Oršolić, Tolisa, ul.
Oslobođenja 18, a što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 19/3 upisana u Zk. uložak broj 22 iste
k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo Oršolić /Mande/
Marko, Tolisa, sa dijelom 1/50 i drugih suvlasnika;
5. dio k.č. broj 4725 površine 501 m² upisane u pl. 1956
k.o. Tolisa, na imenu Đuro /Marijana/ Nedić, Tolisa,
ul. Oslobođenja 10, a što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 20/2 upisana u Zk. uložak broj 25 iste
k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo Nedić /Marijana/
Đuro, Tolisa, sa dijelom 1/42 i drugih suvlasnika;
6. dio k.č. broj 4724 površine 552 m² upisane u pl. 1957
k.o. Tolisa, na imenu Martin /Marijana/ Nedić, Tolisa,
ul. Oslobođenja 12, a što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 19/2 upisana u Zk. uložak broj 510 iste
k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo Nedić /Marijana/
Martin, Tolisa, sa dijelom 1/21 i drugih suvlasnika;
7. dio k.č. broj 4723/1 površine 406 m² upisana u pl. 268
k.o. Tolisa, na imenu Ana /Jose/ Nedić, Tolisa, ul.
Oslobođenja 10, a što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 19/2 upisana u Zk. uložak broj 510 iste
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k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo Nedić /r. Oršolić/
Ana, Tolisa, sa dijelom 2/21 i drugih suvlasnika;
8. dio k.č. broj 4723/2 površine 501 m² upisane u pl.1821
k.o. Tolisa, na imenu Marko /Marijana/ Nedić, Tolisa,
ul. Oslobođenja 16, a što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 19/2 upisana u Zk. uložak broj 510 iste
k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo Nedić /Marijana/
Marko, Tolisa, sa dijelom 1/21 i drugih suvlasnika;
9. dio k.č. broj 4723/3 površine 506 m² upisane u pl.
1955 k.o. Tolisa, na imenu Joso /Marijana/ Nedić,
Tolisa, ul. Oslobođenja 14, a što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 19/2 upisana u Zk. uložak
broj 510 iste k.o., zemljišno-knjižno suvlasništvo
Nedić /Marijana/ Joso, Tolisa, sa dijelom 1/21 i drugih
suvlasnika;
Članak 2.
Utvrđuje se da je Općina Orašje korisnik izvlaštenja
za izgradnja javne ceste u dijelu ulice Oslobođenja u
Tolisi, na zemljištu iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Protiv ove odluke može se pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Odžaku u roku od
30 dana od dana donošenja ove odluke. Tužba se podnosi
neposredno sudu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine
Orašje“.
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-14-527/16
Orašje, 20.04. 2016. godine
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“ broj 49/06 i 51/09) 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 20. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o donaciji novčanih sredstava
za projekt obnove Vodotornja u Vukovaru
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Članak 1.
Općina Orašje donirat će iznos od 5.000,00 KM
(slovima: pettisuća konvertibilnih maraka) za projekt
obnove Vodotornja u Vukovaru koji se provodi pod
nazivom „Vukovarski vodotoranj – Simbol hrvatskog
zajedništva“.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit će se iz
Proračuna Općine Orašje za 2016. godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 10/15) sa pozicije Pričuva
Načelnika, ekonomski kod 600 000.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
DOPRESJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-444/16
Orašje, 20.04. 2016. godine
Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 2.
Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u
Bosni i Hercegovini ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06,
75/06, 44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) i članka 37. Statuta
Općine Orašje („ Službeni glasnik Općine Orašje“, broj:
6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) na sjednici održanoj dana 20.
travnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o reguliranju prometa
na području grada Orašja
Članak 1.
U Odluci o reguliranju prometa na području grada
Orašja („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6 i 7/05,
3/06, 3/08, 1/10 i 8/15) u članku 5. stavak 2. dodaje se nova
točka:
„9. Trg Slobode, smjer jug – sjever“

Orašje, 21.04.2016. god.

U članku 10. dodaje se stavak 3. koji glasi:
„ U X. ulici i Trgu slobode dopušteno je podužno
zaustavljanje i parkiranje vozila sa desne strane u pravcu
kretanja vozila, na obilježena parking mjesta.“
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-528/16
Orašje, 20.04. 2016.godine
Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine FBiH”, broj 49/06 i 51/09), članka 17. Odluke o
reguliranju prometa na području općine Orašje (“Službeni
glasnik Općine Orašje”, broj 6 i 7/05, 3/06, 3/8, 1/10 i
8/15) i članka 37. 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 20. travnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu
naplate parkiranja u gradu Orašju

Članak 1.
Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu
Orašju („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 4/11, 7/11,
1/12, 1/15, 5/15 i 9/15), u nazivu članka, „Članak 6“ se
mijenja i glasi „Članak 5a“.
Članak 2.
U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu
Orašju („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 4/11, 7/11,
1/12, 1/15, 5/15 i 9/15), u članku 6. Tablica se mijenja i
glasi:

Dosadašnja točka 9. postaje točka 10.
Članak 2.
U članku 5. stavak 1. riječi „i u dijelu X. ulice od
III. ulice do križanja sa V. ulicom “ brišu se.
U stavku 2. točka 8. mijenja se i glasi : „X ulica,
smjer: sjever-jug“.
Članak 3.

Redni
broj

Naziv javnog
parkirališta

1.

III ulica: na desnoj
strani kolnika u

Vrsta javnog
parkirališta
Na
Zona
ulici/ Otvoreni/
van zatvoreni
ulice
na
otvoreni
I
ulici
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

smjeru kretanja
vozila, od križanja
sa VIII do križanja
sa II ulicom
(kružnog toka)
III ulica: na lijevoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila, od križanja
sa VIII do križanja
sa XII ulicom
III ulica: na desnoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila, od križanja
sa IV do križanja
sa VI ulicom
III ulica: prostor
između stambene
zgrade
upravne
zgrade
JP
„Komunalac“,
nastavak XII ulice,
od križanja sa III do
I ulice
III ulica: na desnoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila,od VIII ulice
do X ulice (uz
sjevernu stranu
parka)
Trg slobode: na
desnoj strani
kolnika u smjeru
kretanja vozila, od
križanja sa III do
križanja sa V
ulicom (uz zapadnu
stranu parka)
X ulica: na desnoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila, od križanja
sa V do križanja sa
III ulicom
VI ulica: na lijevoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila, od križanja
sa V do križanja sa
III ulicom
VI ulica: na desnoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila, od križanja
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10.
na
ulici

otvoreni

I

11.
na
ulici

otvoreni

I
12.

na
ulici

otvoreni

I

13.

14.
na
ulici

otvoreni

I

15.

na
ulici

otvoreni

I
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sa I do križanja sa
III ulicom
XII ulica: na lijevoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila, od križanja
sa III do križanja sa
V ulicom
IV ulica: na lijevoj
i desnoj strani
kolnika u smjeru
kretanja vozila, od
križanja sa III do
križanja sa V
ulicom
V ulica: ispred
Džamije i Kino
dvorane
III ulica: na lijevoj
strani kolnika u
smjeru kretanja
vozila, od križanja
sa XII do križanja
sa XIV ulicom
V ulica: na desnoj
strani kolnika u
smjeru
kretanja
vozila,od križanja
sa XIV do križanja
sa II
V ulica: između
stambenih zgrada
kućni broj 19. i 19a

na
ulici

na
ulici

otvoreni

otvoreni

I

I

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

II

Članak 3.

U članku 22. Tablica se mijenja i glasi:
USLUGA

na
ulici

na
ulici

mjesečna karta - za stanare
mjesečna karta - za ostale
građane
mjesečna karta - za pravne i
fizičke osobe
godišnja karta - za stanare
godišnja karta - za ostale
građane
godišnja karta – za pravne i
fizičke osobe

CIJENA (KM)
I zona
II zona
15,00
8,00
20,00

8,00

30,00

20,00

120,00

80,00

150,00

80,00

300,00

150,00

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
otvoreni

I
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Mehmed Memišević, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-529/16
Orašje, 20.04. 2016. godine

Na temelju članku 234. točka f) Zakona o
gospodarskim društvima („Službene novine Federacije
BiH“ broj 81/15) i članka 14. točka 6. Statuta Javnog
poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 8/05 i 2/11), Općinsko vijeće
Orašje, a na prijedlog Nadzornog odbora, na sjednici
održanoj dana 20. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o načinu pokrića gubitka
JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2015. godini
Članak 1.
Ukupan gubitak JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o.
Orašje nastao u 2015. godini, u iznosu od 1.184,40 KM
pokrit će se u cjelokupnom iznosu od zadržane dobiti JP
„Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje iz 2014. godine.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-31-306/16
Orašje, 20.04. 2016. godine
Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 55.
stavak 2. Zakona o građevnom zemljištu (“Službene
novine Federacije BiH”, broj 25/03 i 16/04), rješavajući po
zahtjevu JP „HT“ d.d. Mostar, Regija Sjever, Orašje, za
ustanovljavanje stvarne služnosti – prava polaganja TK
kabela i cijevi u putnom pojasu lokalnih i
nekategoriziranih putova, na sjednici održanoj dana 20.
travnja 2016.godine, donosi
RJEŠENJE

Orašje, 21.04.2016. god.

1. Na zemljištu, u naravi putni pojas, označene
kao:
a) k.č. broj 4175 put kroz njive, nekategorisani put,
površine 5.192 m², k.č. broj 4176/1 put kroz Kopanice,
lokalni put, površine 8.964 m², k.č. broj 4177/1, put kroz
selo, lokalni put površine 18.726 m², sve ukupne površine
od 32.882 m², upisane u Pl. broj 582 K.O. Vidovice, kao
D.S. Putevi Vidovice sa dijelom 1/1,
b) k.č. broj 2208/2, Mlaka, lokalni put površine od 2.486
m² upisana u Pl. broj 260 K.O. Kopanice, kao D.S. Putevi
Kopanice sa dijelom 1/1, – ustanovljava se stvarna
služnost – pravo polaganja TK kabela i cijevi u putnom
pojasu lokalnih i nekategoriziranih putova u korist JP HT
d.d. Mostar.
Trasa svjetlovodnog kabela počinje od postojećeg
zdenca ispred objekta PTT Vidovice gdje prolazi lokalni
put (parcela 4175 K.O. Vidovice), te desnom stranom puta
dolazi do lokalnog puta prema Kopanicama (parcela
4176/1) i ide njegovom lijevom stranom sve do parcele
988/2, gdje prelazi na drugu stranu puta. Trasa nastavlja
desnom stranom puta sve do parcele 803/1, gdje ponovno
prelazi na drugu lijevu stranu puta i ide parcelom 2208
K.O. Kopanice, ukupne duljine cca. 1.400 metara.
2. Trasa gore navedenih kabelskih pravaca na
kojima će biti izvršeno polaganje cijevi i kabela ucrtana je
na kopiji katastarskog plana koja čini sastavni dio
predmeta.
3. Korisnik ustanovljene služnosti stječe pravo na
posjed navedene služnosti po pravomoćnosti ovog
Rješenja.
4. Općini Orašje pripada pravo na naknadu za
ustanovljene stvarne služnosti koja će se po
pravomoćnosti Rješenja utvrditi u posebnom postupku.
5. Na zemljištu iz točke 1. ovog Rješenja u
katastarskim knjigama izvršit će se uknjižba prava
služnosti u korist:
JP „Hrvatske telekomunikacije“ d.d. Mostar
Regija Sjever
Obrazloženje
JP „HT“ d.d. Mostar obratila se sa zahtjevom da
im se u njihovu korist ustanovi stvarna služnost odnosno
pravo polaganja TK kabela i cijevi u putnom pojasu, a radi
dobivanja urbanističke suglasnosti za izvođenje radova
koji su predviđeni Idejnim projektom Skraćenje petlje
MSAN Kopanice.
Uz zahtjev je dostavljeno:
1. kopija katastarskog plana
2. posjedovni listovi broj 260 K.O. Kopanice i broj
582 K.O. Vidovice
3. skica ucrtane trase kretanja kabela.
Nakon uvida u postojeću dokumentaciju, a
sukladno sa člankom 55. Zakona o građevnom zemljištu
Federacije BiH („Službene novine Federacije“, br. 25/03 i
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16/04), utvrđeno je da na području koji obuhvata ovaj
zahtjev ne postoji Urbanistički plan, nego samo Prostorni
plan Orašja općine Orašje („Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj: 6/91), te na temelju toga Rješenje donosi
Općinsko vijeće. Sukladno svemu navedenom riješeno je
kao u izreci ovog Rješenja.
Upravna pristojba iz tarifnog broja 1. i 2. Tarife
općinskih pristojbi Općine Orašje, ("Službeni glasnik
Općine Orašje", broj: 1/04, 2/07 i 2/15) u iznosu od 15,00
KM biti će uplaćena na depozitni račun općine Orašje
broj: 3380002200022831, kod UniCredit banke, a izvješće
o uplati dostavit će se po primitku Rješenja.
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.
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-530/16
Orašje, 20.04. 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 20.
travnja 2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju općinskog pravobranitelja
u Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju
Članak 1.
Marijan Živković imenuje se za općinskog
pravobranitelja u Općinskom pravobraniteljstvu u Orašju.

Članak 2.
Imenovani iz članka 1. ovog Rješenja imenuje se
na period od četiri godine.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-531/16
Orašje, 20.04. 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
20. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama za
razvoj poljoprivrede na području općine Orašje
u 2016. godini
Članak 1.
Usvaja se nacrt Odluke o poticajnim mjerama za
razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2016.
godini, kao dobra osnova za izradu prijedloga Odluke o
poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području
općine Orašje u 2016. godini.
Članak 2.
Ovaj zaključak biti će objavljen u «Službenom
glasniku Općine Orašje».
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.
Bosne i
Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-532/16
Orašje, 20.04. 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
20. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju nacrta Odluke o novčanoj
pomoći višečlanim obiteljima
Članak 1.
Usvaja se nacrt Odluke o novčanoj pomoći
višečlanim obiteljima kao dobra osnova za izradu
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Orašje, 21.04.2016. god.

prijedloga Odluke o novčanoj pomoći višečlanim
obiteljima.

Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Orašje".

Članak 2.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom
glasniku Općine Orašje“.
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.

DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj:01-02-534/16
Orašje, 20.4. 2016.godine
Na temelju članka 37. točka 9. Statuta Općine
Orašje ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 6/02, 5/08,
3/11 i 5/11) i članka 14. Statuta J. P. "Radiopostaja Orašje"
d.o.o. ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 8/05 i
2/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana
20. travnja 2016. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu
J.P. "Radiopostaja Orašje" d.o.o. Orašje
za 2015.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu J.P. "Radiopostaja
Orašje" d.o.o. Orašje za 2015.godinu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-533/16
Orašje, 20.04. 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,
20. travnja 2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o implementaciji Odluke
o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta
na području općine Orašje za 2015. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o implementaciji Odluke o
poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i obrta na
području općine Orašje za 2015. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u «Službenom
glasniku Općine Orašje».
DOPREDSJEDNIK
Mehmed Memišević, v.r.

Članak 2.

OPĆINSKI
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-341/16
Orašje, 23.03.2016.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:

NAČELNIK
ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu,
Ružici Udovičić iz O. Luke jednokratnu pomoć za
liječenje kćerke

I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna, Ružici
Udovičić iz O. Luke, jednokratnu pomoć za liječenje
kćerke u iznosu 250,00 KM (dvjestopedeset KM).

Orašje, 21.04. 2016. god.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

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 614231Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
financije Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-251/16
Orašje, 10.03.2016.godine
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-1723/15
Orašje, 01.04.2016.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,
Tunji Jozić iz Boka jednokratnu pomoć za
liječenje

I

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,
Peji Živković iz Orašja jednokratnu pomoć
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj:10/15),
odobrava se izdvajanje sredstava
iz Pričuve
Proračuna, Peji Živković iz Orašja, jednokratnu
pomoć zbog teže materijalne situacije u iznosu 100,00
KM. (Slovima: sto 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 614231Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca.

III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
financije Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna, Tunji Jozić iz
Boka, jednokratnu pomoć za liječenje u iznosu 200,00
KM. (Slovima: dvijesto KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije
614231- Socijalne pomoći i pomoći u liječenju pojedinaca.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
financije Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.

Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-404/16
Orašje, 05.04.2016.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,
Gradskom amaterskom kazalištu „Orašje“
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I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj:10/15), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve Proračuna, Gradskom
amaterskom kazalištu „Orašje“, za sufinanciranje
kupovine reflektorskih žarulja u iznosu od 1.200,00 KM.
(Slovima: tisućudvijesto KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije
614121- Transfer za kulturu, pod-pozicija 61412102Ostala davanja za kulturu.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
financije Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj:01-14-328/16
Orašje, 08.04.2016.godine

Orašje, 21.04.2016. god.

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 „19. srpanj“ O. Luka
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2016.godinu
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj:10/15),
odobrava se izdvajanje sredstava
iz Pričuve
Proračuna, Nogometnom klubu „19. srpanj“ O. Luka,
za saniranje šteta od poplava koje su nastale na objektu
stadiona, u iznosu od 3.500,00 KM. (Slovima:
tritisućepesto KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – podpozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist
pozicije 614122- Transfer za šport.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
financije Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski stožer Civilne zaštite
Broj: 07-44-195/16.
Orašje, 23.02.2016. godine
Temeljem članka 60. stavak. 4. i članka 3. stavak
1. točka 1. Pravilnika o načinu rada i funkcioniranju
stožera i povjerenika civilne zaštite («Službene novine F.
BiH», broj: 77/06; 05/07. i 32/14.), te članka 9. stavak 3.
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije
BiH», broj: 75/04; 38/06; 52/09; 56/09. i 36/14.) Općinski
stožer Civilne zaštite Općine Orašje, na svojoj sjednici
održanoj dana, 23.02.2016. godine, d o n o s i

ODLUKU
o isplati naknade volonterima za učešće

u radu Općinskog Povjerenstva
POPLAVA 2014. godine
I
Utvrđuje se pravo na naknadu volonterima za
učešće u radu Općinskog Povjerenstva za procjenu šteta
od prirodnih i drugih nesreća nastalih tijekom elementarne
nepogode – POPLAVE 2014. godine, na području općine
Orašje.
II
Volonterima pripada naknada u neto iznosu 8
KM/dan, a prema evidencijama učešća u radu
Povjerenstva koje su sastavni dio ove Odluke.
III
Sredstva za realizaciju ove Odluke ostvaruju se od
dijela uplaćene posebne naknade za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća, koju u visini od 0,5 % od osnovice, čine
isplaćene neto plaće uposlenika u radnom odnosu i svih

Orašje, 21.04. 2016. god.
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lica angažiranih po Ugovoru o vršenju privremenih i
povremenih poslova i po Ugovoru o djelu.
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V
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja
u «Službenom glasniku Općine Orašje».

IV
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za
civilnu zaštitu i nadzor i Služba za financije općine Orašje,
svaka u okviru svojih nadležnosti.

Zapovjednik stožera
Đuro Topić, v.r.
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