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Članak 3.
Investicijske potpore se dodjeljuju za projekte (nabavka
novih sredstava za rad) koji imaju za cilj razvoj i
unapređenje poljoprivrede i to:
1. Izgradnja sustava protugradnih mreža u
voćnjacima,
2. Izgradnja sustava za navodnjavanje u
voćarskoj proizvodnji „kap po kap“,
3. Izgradnja sustava za navodnjavanje u
povrtlarskoj proizvodnji – «na otvorenom»,
4. Nabavka uređaja za zaštitu bilja u
plasteničkoj proizvodnji povrća,
5. Nabavka višegodišnje difuzne folije za
pokrivanje plastenika,
6. Nabavka mreža za zasjenjivanje plastenika,
7. Investicijska potpora održavanju voćnjaka u
„hladnom pogonu“,
8. Nabavka opreme za pčelarstvo,
9. Nabavka „mini“ mješaone stočne hrane,
10. Nabavka opreme za modernizaciju postojećih
farmskih objekata.

Temeljem članka 37. Statuta Općine Orašje
("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 6/02; 5/08; 3/11.
i 5/11.), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana
25. lipnja 2020. godine, donosi

ODLUKU
o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede
na području općine Orašje u 2020. godini
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele nepovratnih novčanih sredstava iz
Proračuna Općine Orašje u 2020. godini (u daljnjem
tekstu: investicijska potpora) u svrhu poticanja razvoja
poljoprivrede na području općine Orašje, za ulaganja
izvršena od 01.01.2020. godine.
Članak 2.
Sredstva za investicijske potpore predviđene
ovom Odlukom planirana su u Proračuna Općine Orašje za
2020. godinu, na poziciji Kapitalni transferi pojedincima ekonomski kod: 615 211 (Kapitalni transferi za kapitalna
ulaganja u poljoprivredu).

Članak 4.
Investicijske potpore iz članka 3. stavak 1. točke
1.- 10. ove Odluke mogu ostvariti:
-

-

fizičke osobe kojima je poljoprivreda osnovna
djelatnost i koje nemaju drugih prihoda (prednost
imaju članovi udruženja, zadruga i kooperanti
organizatora proizvodnje),
fizičke osobe kojima je poljoprivreda dopunska
djelatnost i čiji godišnji prihod od obavljanja drugog
vida djelatnosti ne prelazi iznos: 12.000,00 KM,
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-

-
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izuzev fizičkih osoba mlađih od 35 godina u vrijeme
podnošenja prijave na javni poziv,
obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti pri nadležnom organu,
pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne
djelatnosti pri nadležnom Sudu
(gospodarska društva, zadruge),
udruge građana registrirane u Ministarstvu pravosuđa
i uprave Županije Posavske.

5. Nabavka višegodišnje difuzne folije za pokrivanje
plastenika:
Članak 9.
Investicijska potpora za nabavku višegodišnje
difuzne folije (minimalne debljine 200 mikrona) za
pokrivanje plastenika dodjeljuje se u iznosu:
-

II PROJEKTI ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE
POLJOPRIVREDE
1. Izgradnja sustava protugradnih mreža u voćnjacima:
Članak 5.
Investicijska potpora za izgradnju sustava
protugradnih mreža u voćnjacima dodjeljuje se u iznosu
od 5.000,00 KM/ha, s tim što maksimalan iznos
dodijeljenih sredstava po korisniku ne može biti veći od
7.500,00 KM.
2. Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj
proizvodnji „kap po kap“:
Članak 6.
Investicijska potpora za izgradnju sustava za
navodnjavanje – „kap po kap“, u voćarskoj proizvodnji
dodjeljuje se u iznosu od 1.500,00 KM/ha, s tim što
maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku ne
može biti veći od 3.000,00 KM.
3. Izgradnja sustava za navodnjavanje u povrtlarskoj
proizvodnji – «na otvorenom»:
Članak 7.
Investicijska potpora za izgradnju sustava za
navodnjavanje u povrtlarskoj proizvodnji – «na
otvorenom», dodjeljuje se u iznosu 30 % vrijednosti
izvršenog ulaganja, s tim što maksimalan iznos
dodijeljenih sredstava po korisniku ne može biti veći od
700,00 KM.
4. Nabavka uređaja za zaštitu bilja u plasteničkoj
proizvodnji povrća:
Članak 8.
Investicijska potpora za nabavku uređaja za zaštitu
bilja u plasteničkoj proizvodnji povrća („atomizer hladne
magle“) ili („leđni motorni atomizer“) dodjeljuje se u
iznosu 30 % vrijednosti nabavljenog uređaja, s tim što
maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku za
„atomizer hladne magle“ ne može biti veći od 1.500,00
KM, a za „leđni motorni atomizer“ ne može biti veći od
180,00 KM.

Orašje, 26. lipnja 2020. god.

-

1,00 KM/m² tlocrtne površine natkrivenog plastenika,
s tim što maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po
korisniku ne može biti veći od 1.000,00 KM, osim u
slučaju neutrošenih sredstava na planiranoj
proračunskoj poziciji, kada maksimalan iznos
dodijeljenih sredstava po korisniku može biti do
1.500,00 KM.
1,50 KM/ m² tlocrtne površine natkrivenog plastenika,
s tim što maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po
korisniku ne može biti veći od 1.500,00 KM, za
korisnike čiji su plastenici oštećeni elementarnom
nepogodom – OLUJNO NEVRIJEME 07.07.2019.
godine (pored oštećenja folije nastalo je i oštećenje na
konstrukciji plastenika).
U slučaju neutrošenih sredstava na planiranoj
proračunskoj poziciji maksimalan iznos dodijeljenih
sredstava po korisniku može biti do 2.000,00 KM.

6. Nabavka mreža za zasjenjivanje plastenika
Članak 10.
Investicijska potpora za nabavku mreža za
zasjenjivanje plastenika dodjeljuje se u iznosu 30%
vrijednosti nabavljene opreme, s tim što maksimalan iznos
dodijeljenih sredstava po korisniku ne može biti veći od
500,00 KM.
7. Investicijska potpora održavanju voćnjaka u „hladnom
pogonu“
Članak 11.
Investicijska potpora održavanju voćnjaka u
„hladnom pogonu“ dodjeljuje se u iznosu:
- 600,00 KM/ha voćnjaka zasađenog jabukom;
- 200,00 KM/ha voćnjaka zasađenog šljivom ili
nekom drugom voćnom vrstom,
i to za voćnjake starosti 3 i više godina.
8. Nabavka opreme za pčelarstvo:
Članak 12.
Investicijska potpora za nabavku opreme za
pčelarstvo (topionik; vrcaljke; dekristalizator) dodjeljuje
se u iznosu 30% vrijednosti nabavljene opreme, s tim što
maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku
(topionik i vrcaljke) ne može biti veći od 500,00 KM, a za
nabavku dekristalizatora ne može biti veći od 1.000,00
KM.

Orašje, 26. lipnja 2020. god.
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Članak 13.
Uvjeti za ostvarivanje prava na investicijske
potpore iz članka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 i 12. ove Odluke su
sljedeći:
- da se prebivalište odnosno sjedište podnositelja
prijave, kao i mjesto ulaganja nalaze na području
općine Orašje,
- da je podnositelj prijave upisan u Registar
poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata
Službe za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje,
- da podnositelj prijave posjeduje površinu voćnjaka ili
poljoprivredne parcele u povrtlarskoj proizvodnji «na
otvorenom» minimalne površine: 0,20 ha, a plastenika
1.500 m² (investicijska potpora iz članka 8. Odluke –
„atomizer hladne magle“), natkriveni plastenik
minimalne tlocrtne površine: 400,00 m2 (investicijska
potpora iz članka 8. – „leđni motorni atomizer“) ili
minimalno 15 pčelinjih društava (investicijska potpora
iz članka 12. Odluke),
- da je podnositelj prijave za podizanje voćnjaka ili
plastenika ostvario poticaj Vlade Županije Posavske,
- da se ulaganje izvrši u tekućoj 2020. godini (izuzev za
višegodišnje difuzne folije koje su nabavljene poslije
elementarne nepogode - OLUJNO NEVRIJEME
07.07.2019. godine, a čiji vlasnici nisu predali
aplikaciju u toj godini),
- da se predmet ulaganja iz članka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 i
12. ove Odluke zadrži u svom vlasništvu najmanje 5
(pet) godina (ne odnosi se na investicijsku potporu iz
članka 11. Odluke),
- da podnositelj prijave posjeduje original predračuna ili
računa o vrijednosti investicije,
- da podnositelj prijave nije ostvario investicijsku
potporu od strane Federalnog, Županijskog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
ili Općinskog Proračuna, po apliciranom Projektu (ne
odnosi se na investicijsku potporu iz članka 5.
Odluke),
- da je Projekt realiziran u cijelosti u trenutku
podnošenja zahtjeva za isplatu investicijske potpore,
- da podnositelj prijave ima otvoren račun kod banke.
Članak 14.
Za ostvarivanje prava na investicijske potpore iz
članka 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11 i 12. ove Odluke podnositelj
prijave dostavlja u originalu ili ovjerenoj preslici slijedeću
dokumentaciju:
a) popunjen obrazac prijave na Javni poziv za
ostvarivanje prava na investicijske potpore,
b) potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih
gospodarstava i Registar klijenata Službe za
gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje,
c) kućnu listu,
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d) - kopija CIPS – osobne iskaznice – (građani),
- kopija rješenja o registraciji za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti – (obrtnici),
- kopija rješenja o registraciji za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti – (pravne osobe),
e) uvjerenje o prihodima iz Porezne uprave –
Porezna ispostava Orašje,
f) posjedovni list za parcelu na kojoj se vrši ulaganje,
g) ovjerena izjava, da će se nabavljena oprema
zadržati u svom vlasništvu najmanje 5 (pet)
godina,
h) predračun ili račun o vrijednosti investicije,
i) uvjerenje i fotodokumentacija o nastaloj šteti na
plasteničkoj proizvodnji povrća (u elementarnoj
nepogodi OLUJNO NEVERIJEME 07.07.2019.
godine) – Povjerenstvo za procjenu šteta,
j) potvrda od banke o otvaranju računa korisnika s
navedenim transakcijskim računom banke i
tekućim računom korisnika.
9. Nabavka „mini“ mješaone stočne hrane:
Članak 15.
Investicijska potpora za nabavku „mini“ mješaone
stočne hrane dodjeljuje se u iznosu 30% vrijednosti
nabavljenog uređaja, s tim što maksimalan iznos
dodijeljenih sredstava po korisniku ne može biti veći od
1.200,00 KM.
Članak 16.
Uvjeti za ostvarivanje prava na investicijsku
potporu iz članka 15. ove Odluke su sljedeći:
-

-

-

-

-

da se prebivalište odnosno sjedište podnositelja
prijave, kao i mjesto ulaganja nalaze na području
općine Orašje,
da je podnositelj prijave upisan u Registar
poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata
Službe za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje,
da se podnositelj prijave bavi farmskom proizvodnjom
(objekt u pogonu) minimalne tlocrtne površine:
100,00 m² ili ratarskom proizvodnjom na minimalnoj
površini: 2,00 ha,
da se ulaganje izvrši u tekućoj 2020. godini,
da se predmet ulaganja iz članka 15. ove Odluke zadrži
u svom vlasništvu najmanje 5 (pet) godina,
da podnositelj prijave posjeduje original predračuna ili
računa o vrijednosti investicije,
da podnositelj prijave nije ostvario investicijsku
potporu od strane Federalnog, Županijskog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
ili Općinskog Proračuna po apliciranom Projektu,
da je Projekt realiziran u cijelosti u trenutku
podnošenja zahtjeva za isplatu investicijske potpore,
da podnositelj prijave ima otvoren račun kod banke.
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Članak 17.
Za ostvarivanje prava na investicijsku potporu iz
članka 15. ove Odluke podnositelj prijave dostavlja u
originalu ili ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:
a) popunjen obrazac prijave na Javni poziv za
ostvarivanje prava na investicijske potpore,
b) potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih
gospodarstava i Registar klijenata Službe za
gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje,
c) kućnu listu,
d) - kopija CIPS – osobne iskaznice – (građani),
- kopija rješenja o registraciji za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti – (obrtnici),
- kopija rješenja o registraciji za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti – (pravne osobe),
e) uvjerenje o prihodima iz Porezne uprave –
Porezna ispostava Orašje,
f) posjedovni list,
g) ovjerena izjava, da će se nabavljena oprema
zadržati u svom vlasništvu najmanje 5 (pet)
godina,
h) predračun ili račun o vrijednosti investicije,
i) potvrda od banke o otvaranju računa korisnika s
navedenim transakcijskim računom banke i
tekućim računom korisnika.
10. Nabavka opreme za modernizaciju postojećih
farmskih objekata:
Članak 18.
Investicijska potpora za nabavku opreme radi
modernizacije postojećih farmskih objekata za peradarsku,
svinjogojsku, govedarsku, ovčarsku ili kozarsku
proizvodnju dodjeljuje se u iznosu: 30% vrijednosti
izvršenog ulaganja u nabavku opreme, s tim što
maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po korisniku ne
može biti veći od 1.700,00 KM.
Pod modernizacijom postojećih farmskih objekata
podrazumijeva se nabavka opreme za napajanje, hranidbu,
zagrijavanje, rashlađivanje ili ventilaciju farmskih
objekata.
Članak 19.
Uvjeti za ostvarivanje prava na investicijsku
potporu iz članka 18. ove Odluke su sljedeći:
-

da se prebivalište odnosno sjedište podnositelja
prijave, kao i mjesto ulaganja nalaze na
području općine Orašje,
da je podnositelj prijave upisan u Registar
poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata
Službe za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje,
da podnositelj prijave posjeduje vlastiti farmski objekt
s vidljivom proizvodnjom u punom kapacitetu
minimalne tlocrtne površine objekta:
o peradarska proizvodnja: 300 m²
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o

svinjogojska,
govedarska,
ovčarska
ili
kozarska
proizvodnja: 100 m²,
- da su životinje pod stalnim nadzorom veterinarske
organizacije u tijeku uzgoja – peradarska proizvodnja,
- da su životinje označene sukladno Pravilniku o
obveznom označavanju i upisu u Jedinstveni Registar
ovaca, koza i svinja, te vođenju evidencija („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 87/07.) – ovčarska,
kozarska i svinjogojska proizvodnja,
- da su životinje označene sukladno Pravilniku o
označavanju životinja u BiH („Službeni glasnik BiH“,
broj: 28/03) – govedarska proizvodnja,
- da se ulaganje izvrši u tekućoj 2020. godini,
- da se predmet ulaganja zadrži u svom vlasništvu
najmanje 5 (pet) godina,
- da podnositelj prijave posjeduje original predračuna ili
računa o vrijednosti investicije,
- da podnositelj prijave nije ostvario investicijsku
potporu od strane Federalnog, Županijskog
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
ili Općinskog Proračuna po apliciranom Projektu,
- da je Projekt realiziran u cijelosti u trenutku
podnošenja zahtjeva za isplatu investicijske potpore,
- da podnositelj prijave ima otvoren račun kod banke.
Članak 20.
Za ostvarivanje prava na investicijsku potporu iz
članka 18. ove Odluke podnositelj prijave dostavlja u
originalu ili ovjerenoj preslici slijedeću dokumentaciju:
a)
popunjen obrazac prijave na Javni poziv za
ostvarivanje prava na investicijske potpore,
b)
potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih
gospodarstava i Registar klijenata, Službe za
gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje,
c) kućnu listu,
d) -kopija CIPS – osobne iskaznice – (građani),
-kopija rješenja o registraciji za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti – (obrtnici),
-kopija rješenja o registraciji za obavljanje
poljoprivredne djelatnosti – (pravne osobe),
e) uvjerenje o prihodima iz Porezne uprave – Porezna
ispostava Orašje,
f) -potvrda ovlaštene veterinarske organizacije o
zdravstvenom stanju životinja – peradarska
proizvodnja,
-potvrda o izvršenom označavanju grla ušnom
markicom sukladno Pravilniku o obveznom
označavanju - ovčarska, kozarska i svinjogojska
proizvodnja,
-potvrda ovlaštene veterinarske organizacije o
zdravstvenom stanju životinja, te da su
životinje obilježene sukladno Pravilniku o
obveznom označavanju – govedarska proizvodnja
g) zapisnik županijskog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva o ostvarenom
pravu na poticaj u 2020. godini,
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h) ovjerena Izjava da će se nabavljena oprema
zadržati u svom vlasništvu najmanje 5 (pet)
godina,
i)
original predračuna ili računa u vrijednosti
investicije,
j) potvrda od banke o otvaranju računa korisnika s
navedenim transakcijskim računom banke i
tekućim računom korisnika.
Članak 21.
Pravo prijave na investicijsku potporu može se
ostvariti samo po jednom Projektu iz članka 3. ove Odluke,
osim ako podnositelj prijave aplicira na projekt
Investicijske potpore održavanju voćnjaka u „hladnom
pogonu“, tada isti ima pravo apliciranja na dva Projekta.
III KRITERIJI ZA DODJELU INVESTICIJSKIH
POTPORA
Članak 22.
Za dodjelu investicijskih potpora iz članka 5; 6; 7;
8; 9; 10; 11 i 12. Odluke primjenjuju se slijedeći kriteriji:
- Zasađena površina, površina pod plastenikom ili broj
pčelinjih društava:
Za svakih 1.000 m² zasađenog voćnjaka ili
poljoprivredne parcele zasađene povrtlarskim
kulturama «na otvorenom», kao i za svakih 100 m²
površine pod plastenikom iznad minimalne površine
ili za svakih 5 pčelinjih društava iznad minimalnog
broja definiranih Odlukom, dodjeljuje se: 2 boda.
- Registrirani obrt ili pravna osoba: 5 bodova + 1 bod za
svaku godinu poslovanja od dana
registracije.
- Broj neuposlenih članova domaćinstva:
Za svakog neuposlenog člana zajedničkog
domaćinstva dodjeljuje se: 1 bod.
- Korištenje investicijske potpore iz Proračuna Općine
u ranijim godinama:
Nije ostvarena investicijska potpora iz Proračuna
Općine u ranijim godinama: 5 bodova
- Starost voćnjaka – investicijska potpora iz članka 5. i
11. Odluke:
 do 2 godine starosti voćnjaka dodjeljuje se: 2 boda
(izuzev članka 11. Odluke)
 od 3-5 godina starosti voćnjaka dodjeljuje se: 4
boda
 preko 5 godina starosti voćnjaka dodjeljuje se: 6
bodova
- Starost voćnjaka – investicijska potpora iz članka 6.
Odluke:
 do 2 godine starosti voćnjaka dodjeljuje se: 6 bodova
 od 3 – 5 godina starosti voćnjaka dodjeljuje se: 4 boda
 preko 5 godina starosti voćnjaka dodjeljuje se: 2 boda
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Za dodjelu investicijske potpore iz članka 15.
Odluke primjenjuju se slijedeći kriteriji:
Površina farmskog objekta:
Za svakih 10 m² iznad minimalne površine definirane
Odlukom dodjeljuje se: 1 bod
- Površina zasijana ratarskim kulturama:
Za svakih 1000,00 m² iznad minimalne površine
definirane Odlukom dodjeljuje se: 1 bod
- Registrirani obrt ili pravna osoba: 5 bodova + 1 bod za
svaku godinu poslovanja od dana
registracije.
- Broj neuposlenih članova domaćinstva:
Za svakog neuposlenog člana zajedničkog
domaćinstva dodjeljuje se: 1 bod
- Korištenje investicijske potpore iz Proračuna Općine
u ranijim godinama:
Nije ostvarena investicijska potpora iz Proračuna
Općine u ranijim godinama: 5 bodova.
-

Članak 24.
Za dodjelu investicijske potpore iz članka 18.
Odluke primjenjuju se slijedeći kriteriji:
- Tlocrtna površina farmskog objekta:
Za svakih 10 m² iznad minimalne površine definirane
Odlukom dodjeljuje se: 1 bod
- Registrirani obrt ili pravna osoba: 5 bodova + 1 bod za
svaku godinu poslovanja od dana
registracije.
- Broj neuposlenih članova domaćinstva:
Za svakog neuposlenog člana zajedničkog
domaćinstva dodjeljuje se: 1 bod
- Korištenje investicijske potpore iz Proračuna Općine
u ranijim godinama:
Nije ostvarena investicijska potpora iz Proračuna
Općine u ranijim godinama: 5 bodova.
IV POSTUPAK DODJELE INVESTICIJSKIH
POTPORA
Članak 25.
Postupak dodjele investicijskih potpora iz članka
3. stavak 1. točke 1. - 10. ove Odluke provodi se putem
Javnog poziva koji raspisuje Općinski načelnik.
Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 30
(trideset) dana od dana objavljivanja istog u sredstvima
javnog informiranja.
Svi projekti iz članka 3. Odluke apliciraju se
putem prijave na tipskom obrascu pripremljenom od strane
Službe za gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje.
Javni poziv sadrži uvjete za pristupanje istom,
vrijeme trajanja javnog poziva, popis dokumentacije koju
je potrebno priložiti, te naziv tijela kome se podnose
prijave.

Članak 23.
Članak 26.
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Ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava izvršiti će
povjerenstvo imenovano od strane Općinskog vijeća
Orašje (2-člana, predstavnici Općinskog vijeća Orašje, 2člana, predstavnici Službe za gospodarstvo i infrastrukturu
općine Orašje i 1-član, predstavnik Udruga
poljoprivrednih proizvođača s područja općine Orašje).
Povjerenstvo će prema kriterijima iz Odluke
predložiti rang listu potencijalnih korisnika i istu dostaviti
Općinskom načelniku.
Rang lista potencijalnih korisnika objavljuje se na
oglasnoj ploči Općine Orašje.
Prigovor na rang listu potencijalnih korisnika
podnosi se Općinskom načelniku u roku od 8 (osam) dana
od dana objavljivanja. Općinski načelnik dužan je u roku
od 8 (osam) dana od dana dostavljanja prigovora riješiti
po istom.

Općinsko vijeće Orašje, na temelju članka 14.
stavak 4. Zakona o izvlaštenju („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 70/07, 36/10, 25/12
i 34/16), u postupku pokrenutom po prijedlogu Općine
Orašje zastupane po Općinskom pravobraniteljstvu u
Orašju za utvrđivanje javnog interesa u svrhu izgradnje
prometnica u Oštroj Luci, na sjednici održanoj dana 25.
lipnja 2020. godine, d o n o s i:

Članak 27.
Ovlašćuje se Općinski načelnik, da na prijedlog
Povjerenstva donese Odluku o raspodjeli sredstava iz
Proračuna Općine Orašje za 2020. godinu (Ekonomski kod
615 211 – Kapitalni transferi pojedincima (Kapitalni
transferi za kapitalna ulaganja u poljoprivredu)) i zaključi
Ugovore s odabranim korisnicima investicijskih potpora s
jasnim jamstvima i rokovima realizacije.

a) U svrhu izgradnje dijela ulice Špionjaci"Bidin" sokak
1. dio k.č. broj 2905 Podkućnica upisane u Pl. broj
1200 k.o. Oštra Luka na Ivi Marka Arloviću iz Oštre Luke,
ulica Špionjaci br.44, što po starom premjeru odgovara
dijelu stare k.č. broj 619/7 upisane u Zk.uložak broj 739
k.o. SP Oštra Luka na Mati Arlović iz Oštre Luke i dijelu
k.č. broj 619/15 upisane u Zk.uložak broj 561 k.o SP Oštra
Luka na Ivi Arlović iz Oštre Luke.
2. dio k.č. broj 2906/1 Podkućnica upisana u Pl.
broj 1213 k.o. Oštra Luka na Marku Tunje Arloviću iz
Oštre Luke, ulica Špionjaci 46, što po starom premjeru
odgovara dijelu stare k.č. broj 619/7 upisane u Zk.uložak
broj 739 k.o. SP Oštra Luka na Mati Arlović iz Oštre Luke
3. dio k.č. broj 2906/2 Podkućnica upisana u Pl.
broj 1214 k.o. Oštra Luka na Mirku Tunje Arloviću iz
Oštre Luke, ulica Špionjaci broj 48, što po starom
premjeru odgovara dijelu stare k.č. broj 619/7 upisane u
Zk.uložak broj 739 k.o. SP Oštra Luka na Mati Arlović iz
Oštre Luke i dijelu k.č. broj 619/15 upisane u Zk.uložak
broj 561 k.o SP Oštra Luka na Ivi Arlović iz Oštre Luke i
4. dio k.č. broj 2906/3 Podkućnica upisana u Pl.
broj 1215 k.o. Oštra Luka na Peji Tunje Arloviću iz Oštre
Luke, ul. Špionjaci bb, što po starom premjeru odgovara
dijelu stare k.č. broj 619/7 upisane u Zk.uložak broj 739
k.o. SP Oštra Luka na Mati Arlović iz Oštre Luke i dijelu
k.č. broj 619/15 upisane u Zk.uložak broj 561 k.o SP Oštra
Luka na Ivi Arlović iz Oštre Luke.

Članak 28.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za
gospodarstvo i infrastrukturu i Služba za financije općine
Orašje, svaka iz svoje nadležnosti.
Završetak implementacije predmetne Odluke biti
će prezentiran putem informacije Općinskom vijeću
Orašje od strane Službe za gospodarstvo i infrastrukturu
Općine Orašje.
Članak 29.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
biti će objavljena u "Službenom glasniku Općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.

Odluku o utvrđivanju javnog interesa
u svrhu izgradnje ceste u Oštroj Luci
Članak 1.
Utvrđuje se da je od javnog interesa izgradnja
cesta u naseljenom mjestu Oštroj Luci te se može pristupiti
potpunom izvlaštenju potrebnog zemljišta i to kako slijedi:

b) U svrhu izgradnje dijela ulice Gajevi- "Grgin"
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-27-482/20
Orašje, 25.06. 2020. godine

sokak
1. dio k.č. broj 1495 Podkućnica upisana u Pl. broj
1495 k.o. Oštra Luka na Anki udovi Đure Delić rođ.
Stjepanović iz Oštre Luke kbr.246 b, što po starom
premjeru odgovara dijelu k.č. broj 1053/2 upisane u
Zk.uložak broj 637 k.o. SP Oštra Luka kao suvlasništvo na
Đure Delića i ostalih suvlansnika.
2. dio k.č. broj 1496/1 Podkućnica upisana u Pl.
broj 104 k.o. Oštra Luka na Josi Luke Deliću iz Oštre
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Luke, ulica Gajevi br.20 i Peji Luke Deliću iz Oštre Luke,
ulica Gajevi br. 24, što po starom premjeru odgovara dijelu
k.č. broj 1053/2 upisana u Zk.uložak broj 637 k.o. SP Oštra
Luka kao suvlasništvo Đure Delića i ostalih suvlasnika i
c) U svrhu izgradnje dijela ulice Špionjaci"Đurčević" sokak
1. dio k.č. broj 2926 Polje upisana u Pl. broj 1273
k.o. Oštra Luka na Josi Dragutina Đurčeviću i Zvonki
Dragutina Đurčeviću oba iz Oštre Luke, ulica Špionjaci
br.24 svaki sa dijelom od po 1/2, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 619/4 upisane u Zk.uložak broj
735 k.o. SP Oštra Luka na Đuri Arloviću iz Oštre Luke.
d) U svrhu izgradnje dijela ulice Školske- " Đuke
Jurića" sokak
1. dio k.č. broj 1707 Podkućnica upisana u Pl. broj
601 k.o. Oštra Luka na Vladu Marka Brašnića iz Oštre
Luke, ulica Školska br.25, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 466 upisana u Zk.uložak broj 91
k.o. SP Oštra Luka kao suvlasništvo Marka Brašnića i
drugih suvlasnika
2. dio k.č. broj 1705 Podkućnica upisana u Pl. broj
78 k.o. Oštra Luka ns Peji Peje Brašniću iz Oštre Luke,
ulica Školska br.27, što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 465/2 upisana u Zk.uložak broj 48 k.o. SP
Oštra Luka kao suvlasništvo Ive Brašnić iz Oštre Luke i
drugih suvlasnika i
3. dio k.č. broj 1704 Podkućnica upisana u Pl. broj
79 k.o. Oštra Luka na Đuri Tunje Brašniću iz Oštre Luke,
ulica Školska br.19, što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 465/2 upisana u Zk.uložak broj 48 k.o. SP
Oštra Luka kao suvlasništvo Ive Brašnić iz Oštre Luke i
drugih suvlasnika.
e) U svrhu izgradnje dijela ulice S.Radića"Rusov" sokak
1. dio k.č. broj 1806/2 Podkućnica upisana u Pl.
broj 1024 k.o. Oštra Luka na Marku Pave Kopiću iz Oštre
Luke, ulica E.Kardelja 87, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 337/6 upisane u Zk.uložak broj
104 k.o. SP Oštra Luka,
2. dio k.č. broj 1806/1 Podkućnica upisana u
Pl.broj 563 k.o. Ošta Luka na Mari Đure Kobaš iz Babine
Grede, ulica Nožice br. 100 i Mati Peje Kopić iz Oštre
Luke, ulica S.Radića br. 91 sa dijelom od po 1/2, što po
starom premjeru odgovara dijelu k.č. broj 337/11 upisane
u Zk.uložak broj 59 k.o. SP Oštra Luka kao suvlasništvo
Pere Kopića i ostalih suvlasnika,
3. dio k.č. broj 1805/2 Podkućnica upisana u Pl.
broj 1368 k.o. Oštra Luka na Ivki Ive Marošević iz Oštre
Luke, ulica S.Radića br. 85, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 337/11 upisane u Zk.uložak broj
59 k.o. SP Oštra Luka kao suvlasništvo Pere Kopića i
ostalih suvlasnika i
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4. dio k.č. broj 1805/1 Podkućnica upisana u Pl.
broj 800 k.o. Oštra Luka na Ivi Pave Kopićiu iz Oštre
Luke, ulica S.Radića 85, što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 337/11 upisane u Zk.uložak broj 59 k.o. SP
Oštra Luka kao suvlasništvo Pere Kopića i ostalih
suvlasnika.
f) U svrhu izgradnje dijela ulice Špionjaci"Škorića" sokak
1. dio k.č. broj 2886 Podkućnica upisana u Pl. broj
607 k.o. Oštra Luka na Vidi Mate Kopić iz Oštre Luke,
ulica B.Jelačića br. 146 A, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 816 k.o. SP Oštra Luka kao
suvlasništvo Vide Kopić i ostalih suvlasnika.
g) U svrhu izgradnje dijela ulice K. Zvonimira- "
Novin" sokak
1. dio k.č. broj 2273/1 Podkućnica upisana u Pl.
broj 399 k.o. Oštra Luka na Ivi Ive Pejiću iz Oštre Luke,
ulica K.Zvonimira br.25 sa dijelom od 1/5, Mati Ive Pejiću
iz Oštre Luke, ulica K.Zvonimira br.21 sa dijelom od 2/5,
Tunji Ive Pejiću iz Oštre Luke, ulica K.Zvonimira br.23 sa
dijelom od 1/5 i Luji Mate Pejić iz Oštre Luke, ulica
S.Radića br.21 sa dijelom od 1/5, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 580/3 i dijelu k.č. broj 581
upisane u Zk.uložak broj 71 k.o. SP Oštra Luka kao
suvlasništvo Mande Pejić iz Oštre Luke i ostalih
suvlasnika.
2. dio k.č. broj 2274 Podkućnica upisana u Pl. broj
763 k.o. Oštra Luka na Tunji Ive Pejiću iz Oštre Luke,
ulica K.Zvonimira br.23, što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č. broj 580/3 upisane u Zk.uložak broj 71 k.o. SP
Oštra Luka kao suvlasništvo Mande Pejić iz Oštre Luke i
ostalih suvlasnika.
3.dio k.č. broj 2275/2 Podkućnica upisana u Pl.
broj 764 k.o. Oštra Luka na Ivi Ive Pejiću iz Oštre Luke,
ulica K.Zvonimira broj 25, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 580/3 upisane u Zk.uložak broj
71 k.o. SP Oštra Luka kao suvlasništvo Mande Pejić iz
Oštre Luke i ostalih suvlasnika.
h) U svrhu izgradnje dijela ulice K.Zvonimira - "
Micin" sokak
1. dio k.č. broj 2276 Podkućnica upisana u Pl.broj
797 k.o. Oštra Luka na Merku Peje Pejiću iz Oštre Luke,
ulica K.Zvonimira br.27, što po starom premjeru odgovara
dijelu k.č.broj 581 upisane u Zk.uložak broj 71 k.o. SP
Oštra Luka kao suvlasništvo Mande Pejić iz Oštre Luke i
ostalih suvlasnika i
2. dio k.č. broj 2277/4 Podkućnica upisana u Pl.
broj 771 k.o. Oštra Luka na Marijanu Peje Pejiću iz Oštre
Luke, ulica K.Zvonimira broj 29, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č.broj 581 upisane u Zk.uložak broj 71
k.o. SP Oštra Luka kao suvlasništvo Mande Pejić iz Oštre
Luke i ostalih suvlasnika.
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i) U svrhu spajanja ulice S.Radića sa ulicom
Omladinskom
1. dio k.č. broj 891 Tolisa upisana u Pl. broj 1244
k.o. Oštra Luka na Marku Tunje Deliću iz Oštre Luke,
ulica Omladinska broj 31, što po starom premjeru
odgovara dijelu k.č. broj 109/319 upisane u Zk.uložak
broj 252 k.o. SP Oštra Luka kao Luke Delića i Marka
Delića svaki sa po 1/2.
2. dio k.č. broj 889 Bara Tolisa upisana u Pl. broj
519 k.o. Oštra Luka na Ljiljani Marka Vinković iz Oštre
Luke, ulica S.Radića br.30, Marijanu Marka Vinkoviću iz
Zagreba, 1.Petruševac 19/a, Mati Marka Vinkoviću iz
Oštre Luke, ulica S.Radića broj 30 i Tunji Marka
Vinkoviću iz Oštre Luke, ulica S.Radića br.30 svako sa
dijelom od po 1/4, što po starom premjeru odgovara dijelu
k.č. broj 109/323 upisane u Zk.uložak broj 227 k.o. SP
Oštra Luka kao suvlasništvo Ljiljani Marka Vinković iz
Oštre Luke, ulica S.Radića br.30, Marijanu Marka
Vinkoviću iz Zagreba, 1.Petruševac 19/a, Mati Marka
Vinkoviću iz Oštre Luke, ulica S.Radića broj 30 i Tunji
Marka Vinkoviću iz Oštre Luke, ulica S.Radića br.30
svako sa dijelom od po 1/4.
3. dio k.č. broj 839 Tolisa-Poloj i dio k.č. broj 890
Tolisa obje upisane u Pl. broj 242 k.o. Ošta Luka na Kati
Mate Kopić iz Oštre Luke, S.Radića 107, što po starom
premjeru odgovara dijelu k.č. broj 109/317 upisane u
Zk.uložak broj 278 k.o. SP Oštra Luka kao suvlasništvo
Peje Kopić i Janje Kopić sa dijelom od 1/2 i dijelu k.č. broj
109/320 upisane u Zk.uložak broj 217 k.o. SP Oštra Luka
kao društvena svojina.
Članak 2.
Korisnik izvlaštenja na zemljištu označenom u članku
1. ove Odluke je Općina Orašje.
Članak 3.
Protiv ove Odluke može se pokrenuti upravni spor
podnošenjem tužbe Županijskom sudu u Odžaku. Tužba
se podnosi neposredno sudu u roku od 30 dana od dana
donošenja odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
Službenom glasniku Općine Orašje.
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-27-530/20
Orašje, 25.06. 2020. god.

Orašje, 26. lipnja 2020. god.

Općinsko vijeće Orašje, postupajući po zahtjevu
društva MAXI d.o.o. Orašje zastupano po direktoru Dragi
Živkoviću,, a na temelju članka 363. stavak 3. točka 5.
Zakona o stvarnim pravima („Službene novine Federacije
BiH“, broj: 66/13 i 100/13) i članka 4. Pravilnika o
postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, županija,
općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj:
17/14) na sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine,
d o n o s i:

ODLUKU
o prodaji zemljišta u Orašju- JUG II
izravnom pogodbom
Članak 1.
Odobrava se prodaja građevinskog zemljišta koje
se nalazi u vlasništvu Općine Orašje a označeno je kao k.č.
broj 1055/2 u površini od 884 m² upisano u Pl. broj 220 i
Zk. uložak broj 1463 k.o. Orašje I.
Prodaja će se izvršiti putem izravne pogodbe
kupcu društvu Maxi d.o.o. Orašje, iz Orašja, 8.ulica broj
44 ulica, zastupano po direktoru Dragi Živkoviću iz
Kostrča radi oblikovanja građevinske parcele.
Članak 2.
Kupnjom nekretnine iz članka 1. ove Odluke
kupac će oblikovati nekretnine koja se nalaze u njegovom
vlasništvu a označene su kao k.č. broj 1070/5, k.č. broj
1070/7, k.č. broj 1070/38 i k.č. broj 1054/14 sve upisane u
Pl. broj 225 i Zk. uložak broj 600 k.o. Orašje I u jednu
cjelinu.
Članak 3.
Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 3,00 KM/m²
i utvrđuje se u iznosu od 2.652,00 KM. Navedeni iznos
kupac će u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke
uplatiti na depozitni račun Općine Orašje broj:
3380002200022831 vrsta prihoda 721 239 kod UniCredit
banke .
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.
Skica građevinskih parcele iz članka 1. i članka 2.
Odluke sastavni je dio ove Odluke.
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Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-27-499/20
Orašje, 25.06. 2020. god.
Općinsko vijeće Orašje, postupajući po zahtjevu
Damira Živkovića iz Orašja, a na temelju članka 363.
stavak 3. točka 5. Zakona o stvarnim pravima („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13) i članka 4.
Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i
Hercegovine, županija, općina i gradova („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 17/14) na sjednici održanoj
dana 25. lipnja 2020. godine, d o n o s i:

ODLUKU
o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Damiru
Živkoviću iz Orašja putem izravne pogodbe
Članak 1.
Odobrava se prodaja građevinskog zemljišta koje
se nalazi u vlasništvu Općine Orašje a označeno je kao k.č.
broj 873/9 u površini od 212 m² upisano u Pl. broj 220 i
Zk. uložak broj 125 k.o. Orašje I.
Prodaja će se izvršiti putem izravne pogodbe
kupcu Damiru /Ante/ Živkoviću iz Orašja, ulica 17. broj
15 radi oblikovanja građevinske parcele.
Članak 2.
Kupnjom nekretnine iz članka 1. ove Odluke
kupac će oblikovati nekretninu koja se nalazi u njegovom
vlasništvu a označena je kao k.č. broj 1033 u površini od
384 m² upisana u Pl. broj 755 i Zk.uložak broj 1385 k.o.
Orašje I.
Članak 3.
Kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 25,00
KM/m² i utvrđuje se u iznosu od 5.300,00 KM. Navedeni
iznos kupac će u roku od 30 dana od dana donošenja ove
Odluke uplatiti na depozitni račun Općine Orašje broj:
3380002200022831 vrsta prihoda 721 239 kod UniCredit
banke .
Članak 4.
Općinski načelnik će sa kupcem nekretnine
zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene
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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.
Skica građevinskih parcele iz članka 1. i članka 2.
Odluke sastavni je dio ove Odluke.
Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 06-27-534/20
Orašje, 25.06. 2020. god.
Općinsko vijeće Orašje, rješavajući po zahtjevu
MZ Oštra Luka zastupane po predsjedniku Ivi Kopiću u
predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom
zemljištu na kojem je izgrađen objekt bez prava korištenja
zemljišta radi građenja, na temelju članka 61. Zakona o
građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine“, broj: 25/03 i 16/04) i članka 59.
stavak 4. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 66/13 i 100/13), na
sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine, d o n o s i:

R J E Š E NJ E
1. Pravo vlasništva na zemljištu označenom kao k.č.
broj 2111/8 Begovo polje u površini od 300 m² upisanih u
Pl. broj 538 k.o. Oštra Luka, što po starom premjeru
odgovara k.č. broj 109/431 Tolisa u površini od 300 m²
upisanoj u z.k.uložak broj 217 k.o. SP Oštra Luka kao
društvena svojina, utvrđuje se u korist MZ Oštra Luka.
2. Za dodijeljeno zemljišta MZ Oštra Luka je dužna
platiti naknadu od 1,00 KM/ m² što
ukupno iznosi 300,00 KM na depozitni račun Općine
Orašje broj: 3380002200022831 vrsta prihoda 721 239
kod UniCredit banke.
3. Nakon pravomoćnosti rješenja i dokaza o uplati
utvrđene naknade na zemljištu iz
točke 1. u zemljišnim i katastarskim knjigama upisat će se
pravo vlasništva u korist MZ Oštra Luka.
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O b r a z l o ž e nj e
MZ Oštra Luka zastupana po predsjedniku Ivi
Kopiću iz Oštre Luke obratila se Općinskom vijeću Orašje
zahtjevom u kojem traži da joj se primjenom članka 61.
Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04) i članka 59.stavak 4.
Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine Federacije
BiH", broj: 66/13 i 100/13) prizna pravo vlasništva na
zemljištu u državnoj svojini na kojem postoji izgrađen
objekt. Objekt je izgrađen nelegalno, a kako bi se isti
mogao legalizirati, odnosno dobiti građevinska dozvola i
uporabna dozvola sukladno Zakonu o prostornom
uređenju i građenju Županije Posavske ("Narodne novine
Županije Posavske", broj: 6/16) potrebno je da se zemljište
na kojem je izgrađen objekt i zemljište koje služi za
redovnu uporabu toga objekta u katastarskim i zemljišnim
knjigama upiše kao vlasništvo investitora, odnosno
vlasništvo MZ Oštra Luka.
Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih
poslove je po zaprimljenom zahtjevu utvrdila da je
nekretnina označena kao k.č. broj 2111/8 Begovo polje u
površini od 300 m² upisana u Pl. broj 538 k.o. Oštra Luka,
što po starom premjeru odgovara k.č. broj 109/431 Tolisa
u površini od 300 m² upisanoj u z.k.uložak broj 217 k.o.
SP Oštra Luka u katastarskim i zemljišnim knjigama vodi
kao društvena svojina i da istim raspolaže Općina Orašje.
Temeljem potvrde Službe utvrđeno je da na
predmetnom zemljištu postoji izgrađen objekt za koji se,
sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju
Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“,
broj: 6/16) i Prostornom planu Općine Orašje, naknadno
može izdati građevinska dozvala.
Na temelju procjene stalnog sudskog vještaka
utvrđeno je da 1 m² predmetnog zemljišta iznosi 1,00 KM,
te je sukladno navedenom MZ Oštra Luka za dodijeljeno
zemljište dužna platiti naknadu u iznosu od 300,00 KM.
Po pravomoćnosti ovog rješenje i dokaza o uplati
utvrđene naknade, u katastarskim i zemljišnim knjigama
na predmetnom zemljištu upisati će se pravo posjeda i
vlasništva u korist MZ Oštra Luka, na njen zahtjev.
Uzimajući u obzir gore navedeno, utvrđeno je da su
ispunjeni svi zakonski uvjeti za primjenu članka 61.
Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine F
BiH“, broj: 25/03 i 16/04) i članka 59. stavak 4. Zakona o
stvarnim pravima ("Službene novine Federacije BiH",
broj: 66/13 i 100/13) te je sukladno tome odlučeno kao u
izreci Rješenje.
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.

Orašje, 26. lipnja 2020. god.

PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-19-589/20
Orašje, 25.06. 2020. 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
25. lipnja 2020. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC - Lokalnih
cesta na području općine Orašje u 2020. godini
I
D A J E S E suglasnost na Plan održavanja LC –
Lokalnih cesta na području općine Orašje, u 2020. godini,
broj: 01-19-94/20. od 15.06.2020. godine.
II
Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području
općine Orašje u 2020. godini, nalazi se u prilogu ovoga
Zaključka i čini njegov sastavni dio.
III
Ovaj Zaključak biti će objavljen u «Službenom
glasniku Općine Orašje».
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj:01-02-269/20
Orašje, 25.06. 2020. godine
Na temelju članka 13. stavak (1) alineja 15.
Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj

Orašje, 26. lipnja 2020. god.
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49/06 i 51/09), Općinsko vijeće Orašje na sjednici
održanoj dana 25. lipnja 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu
Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika i
službi za upravu za 2019. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.
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Broj: 01-02-591/20
Orašje, 25.06. 2020. 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
25. lipnja 2020. godine,

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu J. P. "Radiopostaja Orašje"
d.o.o. Orašje za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće o radu J. P. "Radiopostaja
Orašje " d.o.o. Orašje za 2019. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom
glasniku Općine Orašje".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-590/20
Orašje, 25.06. 2020. godine

PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.

Na temelju članka 246. Zakona o gospodarskim
društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 23/99;
45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08; 7/09. i
63/10.) i članka 37. Statuta Općine Orašje ("Službeni
glasnik Općine Orašje", broj: 6/02; 5/08; 3/11. i 5/11.),
Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 25.
lipnja 2020. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu J. P. "KOMUNALAC" d.o.o.
Orašje za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće o radu J. P. "KOMUNALAC"
d.o.o. Orašje za 2019. godinu.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj:01-02-592/20
Orašje, 25.06. 2020.godine
Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje
("Službeni glasnik Općine Orašje" broj 6/02, 8/05, 3/11 i
5/11), i članka 33. Statuta J.U. "Centar za socijalni rad"
Orašje (broj:35-530-411/08), Općinsko vijeće Orašje, na
sjednici održanoj dana 25. lipnja 2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu
J.U. "Centar za socijalni rad" Orašje za 2019.godinu

Članak 2.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom
glasniku Općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće

Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu J.U. "Centar za socijalni
rad" Orašje za 2019.godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.
Bosna i Hercegovina
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Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj:01-02-593/20
Orašje, 25.06. 2020.godine

Orašje, 26. lipnja 2020. god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-594/20
Orašje, 25.06. 2020. godine

Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje
("Službeni glasnik Općine Orašje" broj 6/02, 8/05, 3/11 i
5/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana
25. lipnja 2020. godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu
J.U. dječji vrtić "Pčelica" Orašje za 2019.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu J.U. dječji vrtić
"Pčelica" Orašje za 2019.godinu.

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom
glasniku Općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.

Na temelju članka 61. Zakona o pravobraniteljstvu
(„Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/08 i 8/13),
Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 25.
lipnja 2020. godine donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu
pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu.

Općinskog

Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Mario Oršolić, v.r.

OPĆINSKI NAČELNIK
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-11-491/20
Orašje, 29.05.2020. godine
Na temelju članka 49. Zakona o proračunima u Federaciji
BiH („Službeni novine Federacije BiH“ broj: 102/13,
9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i
99/19), članka 47. Statuta Općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i
članka 8. Odluke o izvršavanju proračuna Općine Orašje
za 2020. godinu („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj
8/19), Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o prihvaćanju sredstava na prihodima i primicima i
raspoređivanju sredstava na namjenske transfere i
rashode za koje su namijenjena

I
Prihvaća se namjenski transfer od Županije
Posavske u iznosu od 16.800,00 KM u Proračun Općine
Orašje za 2020. godinu na ekonomski kod 732114 Primljeni grantovi od Županije.
II
Raspoređuje se namjenski transfer od Županije
Posavske u iznosu od 16.800,00 KM u Proračun Općine
Orašje za 2020. godinu na ekonomski kod 614125
Transfer za obrazovanje - Dječji vrtić "Pčelica".
III
Raspored sredstava izvršen je na temelju Odluke
Vlade Županije Posavske o odobravanju izdvajanja
sredstava iz Proračuna Županije Posavske za 2020. godinu
Ministarstvu financija Županije Posavske – dječji vrtići
broj 01-02-228/20 od 22.5.2020. godine.
IV
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Zadužuje se Služba za financije za realizaciju
Odluke.
Općinski načelnik
Stanko Vincetić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-12-290/20
Orašje, 12.03.2020. godine
Na temelju članka 10. stavak 3. Zakona o porezu
na promet nekretnina i prava („Narodne novine Županije
Posavske“ broj 11/09) Općinski načelnik donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti
nekretnina na području općine Orašje
Članak 1.
U Povjerenstvo za procjenu vrijednosti
nekretnina na području općine Orašje (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) imenuju se:
1. Katica Dabić, predsjednica,
2. Manda Kopić, članica i
3. Vlado Stanić, član.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva imenuju se na period od
dvije godine.

-

-

Članak 3.
Zadatak Povjerenstva je:
na zahtjev stranke izvršiti pregled stanja
nekretnine, te na temelju utvrđenog stanja i
zakona, u propisanom roku utvrditi prometnu
vrijednost nekretnine,
o utvrđenom stanju i prometnoj vrijednosti
nekretnine sačiniti zapisnik i dostaviti ga
podnositelju zahtjeva, radi daljnjeg postupanja u
prometu nekretninom.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-02-580/20
Orašje, 19.06.2020. godine
Na temelju članka 52. Zakona o državnim
službenicima u tijelima državne službe u Županiji
Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj
7/10 i 5/11), članka 48. stavak 1. Zakona o namještenicima
u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne
novine Županije Posavske“ broj 7/10 i 5/11) i članka 85.
Zakona o državnim službenicima i namještenicima u
tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne
novine Županije Posavske“ broj 9/13, 11/13, 2/14 i 6/17)
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,
2/14, 1/16, 7/16, 5/17, 2/19 i 5/19) u članku 9. dodaje se
novi stavak (5) koji glasi:
„(5) Osnovna plaća stručnog suradnika za pitanja
branitelja uvećava se za 10 % osnovne plaće tog radnog
mjesta kao dodatak za privremeno obavljanje poslova iz
nadležnosti županijskog ministarstva branitelja, dok traje
obavljanje tih poslova. “.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od
dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“, a
primjenjivat će se od 01.07.2020. godine.

Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Općinski načelnik
Stanko Vincetić, v.r.
Općinski načelnik

Općinski načelnik
Stanko Vincetić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje u 2020. godini ........................ 97
2. Odluka o utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje ceste u Oštroj Luci, ....................................................... 102

Broj 3, Stranica 110

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Orašje, 26. lipnja 2020. god.

Odluka o prodaji zemljišta u Orašju društvu „Maxi“ d.o.o. Orašje putem izravne pogode .................................. 104
Odluka o prodaji građevnog zemljišta u Orašju Damiru Živkoviću iz Orašja putem izravne pogode .................. 105
Rješenje opravu vlasništva u korist Mjesne zajednice Oštra Luka ....................................................................... 105
Zaključak o davanju suglasnosti na Plan održavanja Lokalnih cesta
na području općine Orašje u 2020. godini ............................................................................................................. 106
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog načelnika i službi za upravu za 2019. godinu ......................... 107
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Komunalac“ d.o.o Orašje za 2019. godinu ...................................... 107
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.P. „radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2019. godinu ......................... 107
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za socijalni rad“ Orašje za 2019. godinu ............................. 107
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.U. Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje za 2019. godinu ................................. 108
Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 2019. godinu ......................... 108

OPĆINSKI NAČELNIK
13. Odluka o prihvaćanju sredstava na prihodima i primicima i raspoređivanju sredstava na

namjenske transfere i rashode za koje su namijenjena ............................................................................ 108
14. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina na

području općine Orašje ........................................................................................................................... 109
15. Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima

koja nemanju karakter plaće ................................................................................................................... 109

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje
Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE ORAŠJE
Za izdavača odgovorni urednik: Općinski načelnik
Telefon: 712-322, Fax: 712-011, e-mail: opcina@orasje.ba

