
 

 

 

Broj     1     Petak, 10.  veljače  2012. godine, Orašje 

 2011. godine, Orašje  

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E  

 

 
Bosna i Hercegovina                         

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE    

Općinsko vijeće                  

Broj: 01-02-203/12 

Orašje, 09.02. 2012. god.                                                                                                                   

 

 

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 9. veljače 2012. godine,  d o n o s i 

 

 

Program rada Općinskog vijeća Orašje za 2012.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 2012. godinu obuhvaća aktivnosti po nositeljima i roku izrade,  kako slijedi: 

 

  

Rb.  

Zadaci 

 

Nositelji zadatka 

(predlagač/obrađivač) 
Rokovi/vrijeme 

 

1. 

Informacija o realizaciji Programa rada 

OV za 2011. godinu  

Kolegij OV, Služba za stručne i 

zajedničke poslove  

I kvartal  

(siječanj – ožujak)  

 

2. 

Izvješće o radu općinskog načelnika i 

općinskih službi za 2011. godinu 

 

Općinski načelnik  

I kvartal 

 (siječanj – ožujak) 

 

3. 
Izvješća o radu javnih ustanova i javnih 

poduzeća općine Orašje za 2011. godinu 

Nadzorni odbor i upravna vijeća 

javnih ustanova i javnih poduzeća 

 

 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

 

4. 
Izvješće o radu općinskog 

pravobraniteljstva za 2011. godinu 

 

Općinski pravobranitelj 

 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

 

5. 

Odluka o usvajanju Strategije 

komuniciranja općine Orašje 2011-2014.g 

Služba za stručne i zajedničke 

poslove 

I kvartal 

 (siječanj – ožujak) 

 

6. 
Odluka o upotrebi Općinskog grba  

Služba za  stručne i zajedničke i 

poslove  

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 
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7. Informacija o realizaciji.Srednjoročnog 

prog.razvoja zaštite i spašavanja na 

području općine 2007-2011. 

Služba za civilnu zaštitu i nadzor 
I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

 

8.  
Prijedlog Proračuna Općine Orašje za 

2012.godinu 
Služba za financije 

I kvartal 

 (siječanj – veljača) 

 

9. 

Ažuriranje i dopunjavanje svih ranije 

donesenih dokum.iz oblasti zaštite i 

spašavanja - (po potrebi) 

Služba za civilnu zaštitu i nadzor 
I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

10 

 

 

Izmjene Odluke o org.i načinu naplate 

parkiranja u gradu Orašju 
Služba za upravljanje imovinom 

I kvartal 

(siječanj-travanj) 

11. 
Odluka o upravljanju imovinom Služba za upravljanje imovinom 

I kvartal 

(siječanj-travanj 

 

12. 

Odluka o prijenosu poslova upravljanja 

grobljima na području općine Orašje 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

I kvartal 

(siječanj-travanj) 

 

13. 
Odluka o  komunalnom redu 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

I kvartal 

(siječanj-travanj) 

 

14. 

Odluka o stipendiranju studenata u 

akademskoj 2011/2012.godini 

 

Služba opće uprave,branitelja i 

društvenih djelatnosti 

 

 I kvartal 

(siječanj-travanj) 

 

15. Odluka o pomoći obitelji sa troje i više 

djece 

Služba opće uprave,branitelja i 

društvenih djelatnosti 

 

 I kvartal 

(siječanj-travanj) 

 

16. 
Informacija po izvješćima o radu  mjesnih 

zajednica općine Orašje 

Služba opće uprave,branitelja i 

društvenih djelatnosti 

 

 I ili II kvartal 

(siječanj-travanj) 

 

17.  

Odluka o poticajnim mjerama za razvoj 

poljoprivrede 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

II kvartal  

(ožujak -travanj 

18. Izvješće o izvršenju Proračuna općine 

Orašje za 2011.godinu 
Služba za financije 

II kvartal  

(ožujak -travanj) 

 

19.  
Izmjena i dopuna DOP-a 2012-2014 g. Služba za financije 

II i III kvartal   

(ožujak- lipanj) 

 

20.  

Odluka o osnivanju Centra za 

poduzetništvo 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

II kvartal  

(ožujak –travanj) 

 

21.  Izmjena i dopuna Urban. plana Orašje 
Služba prostornog uređenja i 

imov.pravnih poslova 

II i III kvartal 

 (travanj – lipanj) 

 

22. 
Odluka o neizgrađenom 

gr.zemljištu(natječaj,   rješenja) 

 

Služba prostornog uređenja i 

imov.pravnih poslova 

 

tijekom godine 

(svi kvartali) 

 

 

23. 

Prelazak na trezorsko poslovanje 

(Odluka) 

 

Služba za financije 

 

II kvartal  

(travanj- lipanj) 

 

24.  
Izvješće o izvršenju Proračuna Općine 

Orašje od 01.01.-30.06.2012.god. 
Služba za financije 

 

III kvartal 

 (srpanj - rujan) 

25. 
Odluka o provođenju zaštite izvorišta 

izvorišne zone Kostrč 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 

 

III kvartal  

(srpanj - rujan) 

26. 
Odluka o zaštiti od požara i vatrogastvu Služba za civilnu zaštitu i nadzor 

III kvartal  

(srpanj – rujan) 

 

27. 

Nacrt Proračuna Općine Orašje za 2013. 

g. 

Općinski načelnik/Služba za 

financije 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 
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28.  
 Prijedlog  Proračuna općine Orašje 

2013.godinu 

Služba za financije 

 

 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

 

29. 
Nacrt Odluke o naplati komunalnih 

naknada 

Služba za financije 

 

 

IV kvartal 

 (listopad-prosinac) 

30. 

Informacija o realizaciji Odluke o 

subvencioniranju i izgradnji hladnjače za 

voće i povrće na području općine Orašje 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

 

31. 

Informacija o realizaciji Odluke o 

poticajnim mjerama za razvoj 

poljoprivrede na području općine Orašje 

za 2011.godinu 

 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 

 

IV kvartal 

 (listopad-prosinac) 

32. Informacija o realizaciji kapitalnih 

projekata u 2012.godini 

Općinski načelnik/Služba za 

gospodarstvo i infrastrukturu 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

33. Realizacija  Programa rada OV za 

2012.godinu 

 

Kolegij Općinskog vijeća 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

34. 
Program rada OV za 2013.godinu 

Kolegij OV 

 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

35. Ostala akta ovlaštenih predlagača Ovlašteni predlagači po potrebi 

 

Program rada je samo okvirni i određen u minimumu. 

  

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Vijeće očekuje nove 

inicijative i prijedloge, koje će se proceduralno uvrštavati u dnevni red i voditi rasprava o njima. 

Tematske sjednice Općinskog vijeća održavat će se po ukazanoj potrebi.  

Redovne sjednice Vijeća će se održavati u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće.  

Izvanredne sjednice održavat će se samo po ukazanoj potrebi. 

 
  

PREDSJEDNIK  

Antun Mikić, v.r. 

                                                                                                                                      

 

                         
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-204 /12 

Orašje, 09.02.  2012. godine 

 

 

 

Na temelju članka 27. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine Županije Posavske“, broj: 

1/98. i 6/01.), članka 5. stavak 2. i članka 46. stavak 2. 

Odluke o upravljanju grobljima  („Službeni glasnik općine 

Orašje“, broj: 8/11.), 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 

9. veljače  2012. godine, d o n o s i 

 

O D L U K U 
o davanju groblja na upravljanje i održavanje 

 

 
Članak 1. 

Ovom se Odlukom J.P. «Komunalac» d.o.o. 

Orašje (u daljnjem tekstu: Uprava groblja) groblja na 

području općine Orašje daju na upravljanje i održavanje, a 

što podrazumijeva: 

 

- dodjelu grobnih mjesta, 

- naplatu naknade za dodjelu grobnog mjesta, 

- naplatu godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, 
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- poslove uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja -         

promjena površine, razmještaj putova i sl., 

- poslove vođenja grobnih evidencija, 

- donošenje propisanih općih i pojedinačnih akata.  

 

Članak 2. 

Poslove iz članka 1. ove Odluke, Uprava groblja 

obavljati će sukladno odredbama Odluke o upravljanju 

grobljima na području općine Orašje («Službeni glasnik 

općine Orašje», broj: 8/11.). 

 

Članak 3. 

Uprava groblja i subjekti koji su upravljali 

grobljima na području općine Orašje, dužni su u roku od 

60 (šestdeset) dana, od dana donošenja ove Odluke, 

zapisnički izvršiti primopredaju mrtvačnica i konstatirati 

zatečeno stanje na grobljima u trenutku primopredaje.  

 

Članak 4. 

Uprava groblja donijeti će Projekt i Program 

uređenja groblja, uz suglasnost Općinskog vijeća Orašje, u 

roku od 60 (šestdeset) dana, od dana donošenja ove 

Odluke. 

 

Članak 5. 

Uprava groblja  utvrditi će iznos naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje 

grobnog mjesta, uz suglasnost Općinskog vijeća Orašje, u 

roku od 60 (šestdeset) dana, od dana donošenja ove 

Odluke.  

 

Članak 6. 

Uprava groblja donijeti će Plan investicijskog 

održavanja groblja, uz suglasnost Općinskog vijeća 

Orašje, najkasnije do 30.09.2012. godine. 

 

Članak 7. 

Sredstva za implementaciju predmetne Odluke 

biti će osigurana u Proračunu općine Orašje. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku općine Orašje». 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

                                                                                                                         

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE                                                                                              

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                             

Broj: 01-02-205/12 

Orašje, 09.02.2012. godine                                                              

 

 

Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene 

novine FBiH”, broj 51/06), članka 17. Odluke o 

reguliranju prometa na području općine Orašje (“Službeni 

glasnik općine Orašje”, broj 6 i 7/05, 3/06, 3/8 i 1/10) i 

članka 37. Statuta općine Orašje (“Službeni glasnik općine 

Orašje”, broj 6/02, 5/08 i 3/11), Općinsko vijeće Orašje, 

na svojoj sjednici održanoj dana 9. veljače 2012. godine, d 

o n o s i 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopuni Odluke 

o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu 

Orašju 

 

Članak 1.  

U Odluci o organizaciji i načinu naplate parkiranja 

u gradu Orašju („Službeni glasnik općine Orašje“, broj 

4/11 i 7/11), u članku 10. stavak 2. broj „0,75“, zamjenjuje 

se sa brojem „0,70“.  

 

Članak 2. 

U članku 16. stavak 2. broj „40,00“ zamjenjuje se 

sa  brojem „20,00“. 

 

Članak 3. 

U članku 16. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. 

koji glasi: „Ukoliko korisnik ili vlasnik vozila plati kaznu 

za prekršaje iz stavka 1. ovog članka na blagajni Parking 

službe u roku od 24 sata od izdavanja naloga za plaćanje 

kazne, istu plaća 10,00 KM“. 

  

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r.                                                                                                                           

 

                                                                                                                             

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-206/12 

Orašje, 09.02. 2012.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 

9. veljače   2012.godine, d o n o s i  
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O D L U K U 
o usvajanju Strategije komuniciranja  

Općine Orašje 2011-2014. godine  

 

I 

Usvaja se Strategija komuniciranja Općine Orašje 

2011-2014. godine. 

 

II 

Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

       

     PREDSJEDNIK 

Antun Mikić,v.r. 

 

         

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE      

Općinsko vijeće 

Broj:01-38-207/12 

Orašje, 09.02. 2012. 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 9. 

veljače  2012. godine, d o n o s i  

 

O D L U K U 
o dodjeli jednokratne novčane pomoći uspješnim 

studentima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog 

stanja u akademskoj 2011./2012. godini 

 

 

I - OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i kriteriji 

za dodjelu jednokratne novčane pomoći koju Općina 

Orašje dodjeljuje studentima u akademskoj 2011./2012. 

godini (u daljnjem tekstu: novčana pomoć), broj novčanih 

pomoći, visinu novčane pomoći, postupak dodjele i izvor 

sredstava. 

 

Članak 2. 

 Za novčane pomoći studentima u akademskoj 

2011./2012. godini iz Proračuna Općine Orašje za 2012. 

godinu izdvojit će se 10.000,00 KM, a pojedinačna 

novčana pomoć za studenta iznosi 1.000,00 KM. 

 

Članak 3. 

 Za akademsku 2011./2012. godinu podijelit će se 

ukupno 10 novčanih pomoći i to: četiri novčane pomoći 

uspješnim studentima i šest novčanih pomoći studentima 

iz obitelji slabijeg imovnog stanja. 

Članak 4. 

 Sredstva potrebna za novčane pomoći osiguravaju 

se u Proračunu Općine Orašje za 2012. godinu na poziciji 

"studentske stipendije", a isplaćivat će se na tekuće račune 

studenata. 

 Novčana pomoć studentima će se isplatiti 

najkasnije do završetka tekuće akademske godine. 

 

Članak 5. 

 Opći uvjeti koje trebaju ispuniti studenti za 

dodjelu novčane pomoći su: 

1.   da su državljani Bosne i Hercegovine, 

2.   da imaju prebivalište na području općine Orašje, 

3.   da su redoviti studenti, 

4.   da studiraju na državnim fakultetima u Bosni i 

       Hercegovini i inozemstvu, 

5.   da nisu ponavljali godinu studija, 

6.   da nisu stariji od 26 godina, 

7.   studenti prve godine studija tijekom cjelokupnog 

      srednjoškolskog obrazovanja moraju imati prosjek 

      ocjena najmanje 4,00, 

8.  studenti druge, treće, četvrte i pete godine tijekom 

 studija moraju imati prosjek ocjena najmanje 3,50 (8,50).  

 

Članak 6. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ne mogu 

ostvariti studenti sa statusom apsolventa i studenti koji su 

korisnici nekih drugih oblika novčane potpore po osnovu 

školovanja. 

  

Članak 7. 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može 

ostvariti samo jedan student iz obitelji. 

 

II - DODJELA NOVČANIH POMOĆI  

       USPJEŠNIM  STUDENTIMA 

 

Članak 8. 

 Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći uspješnim 

studentima (studenti II, III, IV i V godine studija) su 

ocjene iz ranijih godina studija. 

 

Članak 9.  

 Bodovi ostvareni temeljem uspjeha studenta u 

prethodnim godinama studija utvrđuju se na temelju 

odnosa prosjeka ocjena svih godina studija kandidata i 

prosjeka ocjena fakulteta za prethodnu akademsku godinu. 

 

III - DODJELA NOVČANIH POMOĆI STUDENTIMA 

        IZ OBITELJI SLABIJEG IMOVNOG STANJA 

 

Članak 10. 

 Kriteriji za dodjelu novčanih pomoći studentima 

iz obitelji slabijeg imovnog stanja su redovita mjesečna 

primanja u obitelji (studenti od I - V godine). 

Članak 11. 
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 Izračun bodova na temelju redovitih mjesečnih 

primanja u obitelji utvrđuje se prema slijedećoj formuli: 

Prosječni iznos redovitih mjesečnih primanja po članu 

obitelji 

 50 - _________ = broj bodova 

  20 

 ili riječima: tako što se od broja 50 oduzme 

rezultat dobiven dijeljenjem prosječnog iznosa redovitih 

mjesečnih primanja po jednom članu obitelji i broja 20. 

 

Članak 12. 

 Članovima obitelji iz prethodnog članka ove 

Odluke smatraju se roditelji, te braća i sestre koji žive u 

zajedničkom domaćinstvu. 

 

Članak 13. 

 Studentu - djetetu razvojačenog neuposlenog 

branitelja za svakih navršenih 12 mjeseci pripadnosti u 

HVO-u dodaje se jedan bod kod bodovanja. 

 

Članak 14. 

 Studentu bez jednog roditelja na ukupan zbroj 

bodova dodaje se dodatnih pet bodova, odnosno 10 ako se 

radi o studentu bez oba roditelja. 

 Ukoliko više kandidata ima isti broj bodova 

prioritet ima kandidat sa većim prosjekom ocjena. 

 

IV - POSTUPAK ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI 

 

Članak 15. 

 Javni natječaj za dodjelu novčanih pomoći 

raspisuje Općinski načelnik. 

 Javni natječaj sadrži: 

- podatke o broju i visini novčanih pomoći,  

- opće i posebne uvjete za dodjelu novčanih pomoći,  

- kriterije za dodjelu i način bodovanja,  

- dokaze koje je potrebno priložiti,  

- vrijeme trajanja natječaja odnosno krajnji rok za 

podnošenje prijava,  

- mjesto podnošenja prijava,  

- druge potrebne informacije.  

 Javni natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana 

objave na službenoj web stranici Općine Orašje i oglasnoj 

ploči Općine Orašje.   

 

Članak 16.  

 Svi kandidati za dodjelu novčane pomoći uz 

prijavu na javni natječaj, podnose dokaze o ispunjavanju 

uvjeta iz članka 5. ove Odluke i to:  

- potvrdu o redovnom upisu u tekuću godinu studija za 

akademsku godinu, 

- potvrdu CIPS-a o prijavi prebivališta na području općine 

Orašje u zadnje dvije godine, 

- potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, odnosno 

potvrdu o prosječnoj ocjeni  tijekom srednjoškolskog 

obrazovanja za studente prve godine, 

- izjavu pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da ne 

primaju novčanu pomoć po nekom drugom osnovu. 

 Kandidati za dodjelu novčanih pomoći studentima 

iz obitelji slabijeg imovnog stanja osim dokaza iz 

prethodnog stavka ovog članka, uz prijavu prilažu i 

sljedeće dokaze: 

a) potvrdu poslodavca o prihodima članova obitelji 

ostvarenim u periodu od tri mjeseca koji prethode mjesecu 

u kojem je podnesena prijava,  

b) potvrdu o mirovini - odresci o isplati mirovine 

umirovljenih članova obitelji za tri mjeseca koja prethode 

mjesecu u kojem je podnesena prijava ili uvjerenje od 

Mirovinskog fonda da nije korisnik mirovine, 

c) potvrdu Porezne uprave o prihodima članova obitelji 

prema drugim osnovama,  

d) potvrdu Zavoda za zapošljavanje o prijavi radno 

sposobnih članova obitelji,  

e) izjavu o zajedničkom kućanstvu,  

f) potvrdu o redovitom studiju za drugog člana obitelji (za 

obitelji sa dvoje i više studenata),  

g) potvrdu Odjela za obranu o pripadnosti HVO za 

razvojačene neuposlene branitelje.  

 

Članak 17.  

 Postupak za dodjelu novčane pomoći studentima 

provodi Povjerenstvo od pet članova koje rješenjem 

imenuje Općinsko vijeće.  

 Povjerenstvo iz prethodnog stavka ovog članka 

razmatra prijave pristigle na javni natječaj, te utvrđuje 

rang-listu kandidata za dodjelu novčane pomoći.  

 Rang-lista kandidata za dodjelu novčane pomoći 

objavljuje se na službenoj web stranici Općine Orašje i 

oglasnoj ploči Općine Orašje, te se dostavlja zajedno sa 

obavijesti svim kandidatima.  

 U roku od osam dana od dana objave rang-liste 

svaki prijavljeni kandidat može podnijeti pisani prigovor 

na rang-listu povjerenstvu.  

  Odluka Povjerenstva po prigovoru je konačna. 

 O rezultatima javnog natječaja prijavljeni 

kandidati bit će obaviješteni putem službene web stranice 

Općine Orašje, oglasne ploče Općine Orašje i pismeno na 

adresu. 

 Općinski načelnik će temeljem utvrđene rang-

liste, poštujući utvrđeni redoslijed, u roku od 30 dana, 

donijeti Odluku o dodjeli pomoći.  

 

V – ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 18. 

 Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Orašje".                                                  

             PREDSJEDNIK 

             Antun Mikić, v.r.  

Bosna i Hercegovina      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 
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Općinsko vijeće Orašje 

Broj: 01-02-208 /12. 

Orašje, 09.02. 2012. godine 

 

Na temelju članka 123. Zakona o poljoprivrednom 

zemljištu («Službene novine Federacije BiH», broj: 

52/09.) i članka 37. stavak 1. točka 4. Statuta općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj: 6/02; 5/08. i 

3/11.), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana, 

9. veljače  2012. godine,  d o n o s i 

 

P R O G R A M 

gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem 

na području općine Orašje 

 

I    OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

         Ovim Programom određuje se gospodarenje 

državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine 

Orašje. 

         Gospodarenje poljoprivrednim zemljištem iz stavka 

1. ovoga članka zasniva se na slijedećim podacima: 

 

-  ukupna površina državnog poljoprivrednog zemljišta, 

- dosadašnje korištenje državnog poljoprivrednog 

  zemljišta, 

- površine određene za povrat imovine, 

- površine određene za koncesiju, 

- površine određene za zakup. 

   

II   UKUPNA POVRŠINA DRŽAVNOG 

POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

 

Članak 2. 

Ukupna površina državnog poljoprivrednog 

zemljišta na području općine Orašje iznosi: 603,61 ha  i 

ista se nalazi u slijedećim katastarskim općinama: k.o. 

Orašje I i II, k.o. Donja Mahala II i III, k.o. Bok, k.o. Oštra 

Luka , k.o. Kopanice i  k.o. Vidovice: 

 

- k.o. Orašje I …………………….   61,34 ha 

- k.o. Orašje II  …………………..   76,05 ha 

- k.o. Donja Mahala II  …………..     9,94 ha 

- k.o. Donja Mahala III …………..   67,29 ha 

- k.o. Bok  ………………………..   60,82 ha 

- k.o. Oštra Luka ………………...   17,77 ha 

- k.o. Kopanice .…………………. 206,82 ha 

- k.o. Vidovice ………………….. 103,58 ha 

            U K U P N O :                            603,61 ha 

III   DOSADAŠNJE KORIŠTENJE DRŽAVNOG 

        POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 

 
Članak 3. 

Na temelju Odluke o dodjeli državnog 

poljoprivrednog zemljišta u zakup («Službeni glasnik 

općine Orašje», broj: 7/08.), dana, 18.09.2008. i 

03.03.2009. godine, raspisani su javni natječaji za dodjelu 

državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup putem 

prikupljanja pismenih ponuda, za 127 parcela, ukupne 

površine: 343,84 ha. 

Nakon provedene natječajne procedure sa 

ponuđačima koji su ostvarili najveći broj bodova, a uz 

suglasnost Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske, općina Orašje je zaključila 

Ugovore sa 40 (četrdeset) korisnika, na period od 5 (pet) 

godina, od dana potpisivanja Ugovora. 

Ukupna površina državnog poljoprivrednog 

zemljišta dodijeljenog putem zakupa u 2008. i 2009. 

godini iznosi: 335,30 ha - 119 parcela, dok za 8,54 ha – 8 

parcela, nije bilo prijavljenih ponuđača. 

U 2011. godini, dio predmetnog zemljišta je izuzet 

za izgradnju puta Orašje – Ugljara – Kostrč – Matići 

(površina: 0,24 ha) i za formiranje građevinskih parcela – 

k.o. Orašje I (površina: 0,30 ha), te su sa trojicom 

korisnika raskinuti Ugovori (površina: 34,41 ha).  

 Ukupna površina državnog poljoprivrednog 

zemljišta dodijeljena putem zakupa danas iznosi: 300,35 

ha.   

IV  POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT       

      IMOVINE 
 

Članak 4. 

Po ovom Programu nisu predviđene površine za 

povrat imovine. 

V   POVRŠINE KOJE SU ODREĐENE ZA     

      KONCESIJU 
 

Članak 5. 

Po ovom Programu nisu predviđene površine za 

koncesiju. 

VI  POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP  

 

Članak 6. 

Za zakup je predviđeno: 343,30 ha državnog 

poljoprivrednog zemljišta, kao i ostalo državno 

poljoprivredno zemljište za koje se opravdano sumnja da 

je minirano i ne može se koristiti za poljoprivrednu 

proizvodnju do dana uklanjanja mina i neeksplodiranih 

ubojitih sredstava, odnosno njegova deminiranja ili do 

obavljanja stručnog očevida i davanja nalaza mjerodavne 

institucije. 

 

Članak 7. 
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Odluku o raspisivanju javnog poziva za zakup 

državnog poljoprivrednog zemljišta na području općine 

Orašje i odluku o odabiru najpovoljnije ponude, donijeti 

će Općina, uz suglasnost Ministarstva poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske. 

Na temelju odluke o odabiru najpovoljnije ponude 

na javnom pozivu za zakup državnog poljoprivrednog 

zemljišta, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 

šumarstva Županije Posavske će s najpovoljnijim 

ponuđačem sklopiti ugovor o zakupu i zakupoprimatelja 

uvesti u posjed. 

 

Članak 8. 

Uvažavajući tradiciju bavljenja poljoprivrednom 

proizvodnjom na području općine Orašje ovim 

Programom utvrđuju se prioriteti korištenja državnog  

poljoprivrednog zemljišta i to: 

 

- uzgoj ratarskih i povrtlarskih kultura, 

- uzgoj industrijskog i krmnog bilja, 

- zasnivanje višegodišnjih nasada. 

 

Korištenje poljoprivrednog zemljišta može se 

vršiti samo do stupnja koji ne umanjuje njegove prirodne 

osobine i proizvodnu sposobnost. 

 

Članak 9. 

Promjena namjene državnog poljoprivrednog 

zemljišta u nepoljoprivredne svrhe moguća je isključivo 

ako se namjena izmijeni dokumentima prostornog 

uređenja. 

 

Članak 10. 

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja 

suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske, a objavit će 

se u «Službenom glasniku općine Orašje». 

                                                         

                                                                 PREDSJEDNIK                                                                                                                     

                                                                Antun Mikić, v.r.                                                                                                  

                                                                                                                        

 Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće      

Broj: 01-02-209/12 

Orašje,  09.02. 2012. godine    

      

 Na temelju članka 17. Odluke o dodjeli 

jednokratne novčane pomoći uspješnim studentima i 

studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u 

akademskoj 2011/2012. godini („Službeni glasnik općine 

Orašje“, broj:  ) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 9. 

veljače  2012. godine, d o n o s i  

 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za 

dodjelu jednokratne novčane pomoći studentima u 

akademskoj  2011/2012. godini 

I 

 Imenuje se Povjerenstvo za provedbu Natječaja za 

dodjelu jednokratne novčane pomoći uspješnim 

studentima i studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja 

u akademskoj 2011/2012. godini u sastavu: 

 1. Magdalena Brašnić za predsjednika 

 2. Luca Nedić    za člana, 

 3. Ana Nedić za člana 

 4. Mario Pejić za člana 

 5. Munira Nurkić za člana  

 

II 

 Zadaci Povjerenstva su da razmotri pristigle 

prijave, izvrši bodovanje i rangiranje kandidata po 

utvrđenim kriterijima,  te izradi listu prioriteta na temelju 

koje Općinski načelnik donosi Odluku o dodjeli novčane 

pomoći. 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-31-210/12 

Orašje, 09.02. 2012. godine 

 

 

Općinsko vijeće Orašje rješavajući u predmetu 

dodjele neizgrađenog građevnog zemljišta na korištenje 

radi građenja firmi „Vinković-Junior“ d.o.o. Bok a na 

temelju članka 44. Zakona o građevnom zemljištu 

Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

25/03 i 16/04) na sjednici održanoj  9. veljače  

2012.godine, d o n o s  

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

 
1. Firmi „Vinković-Junior“ d.o.o. Bok, ulica 

Filipovići broj 51/A dodjeljuje se neizgrađeno građevno 
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zemljište označeno kao k.č. broj 1898/26 u površini od 

2.160 m2 upisano u Pl. br.425 K.O. Bok a što po starom 

premjeru odgovara k.č. broj 439/26 u površini od 1.080 m2 

i k.č. broj 439/27 u površini od 1.080 m2 obje upisane u e-

Zk.uložak 731 K.O. SP Bok, na korištenje radi građenja 

gospodarsko-poslovnih objekta u skladu sa Odlukom o 

provođenju prostornog plana općine Orašje i urbanističko-

tehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog organa. 

2. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke 1. 

ovog rješenja, korisnik je obvezan do  

pravomoćnosti rješenja platiti naknadu od 3,86 KM/m², 

što ukupno iznosi 8.337,60 KM, na kapitalni račun općine 

Orašje broj: 3381802200914171, kod UniCredit banke. 

  Troškove uređenja građevnog zemljišta snosi 

korisnik. 
3. Korisnik gubi pravo korištenja zemljišta radi 

građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti 

rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja, ne 

podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, 

odnosno ako u roku od jedne godine od dana izdavanja 

odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na 

građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom 

konstrukcijom. 

4. Nositelj prava korištenja zemljišta radi građenja koji 

odustane od namjere da gradi objekt dužan je zemljište 

vratiti općini Orašje. 

5. Po pravomoćnosti rješenja na zemljištu iz točke 1. 

ovog rješenja, u katastarskim i zemljišnim knjigama izvršit 

će se uknjižba državnog vlasništva sa pravom korištenja 

zemljišta radi građenja u korist : 

 

Firma „Vinković-Junior“ d.o.o. Bok, ul. Filipovići broj 

51/A sa 1/1 dijelom 

O b r a z l o ž e n j e 

Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih 

poslova općine Orašje je na temelju članka 5. Odluke o 

uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog građevinskog 

zemljišta („Službeni glasnik općine Orašje“ broj 2/07, 

9/07) i Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta u Boku („Službeni 

glasnik općine Orašje“ broj 9/11), raspisala dana 01. 

prosinca 2011.godine Javni natječaj za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi 

građenja u Boku. 

Nakon razmatranja pristiglih prijava, cijeneći ih 

prema kriterijima određenim Odlukom o uvjetima i načinu 

dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta 

Povjerenstvo za provedbu natječaja je donijelo Zaključak 

da se zemljište iz točke 1. rješenja dodjeli firmi „Vinković-

Junior“ do.o. Bok na korištenje radi građenja uz plaćanje 

naknade.  

 Za dodijeljeno neizgrađeno građevno zemljište 

korisnik je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Boku („Službeni glasnik općine 

Orašje“ broj 9/11), u iznosu od 3,86 KM/m2 što, budući da 

zemljište ima površinu od 2160 m2 , ukupno iznosi 

8.337,60 KM. 
Sukladno članku 16. stavak 2. Zakona o 

građevnom zemljištu pribavljeno je mišljenje općinskog 

pravobranitelja kojim je potvrđeno da se provedeni 

postupak kao i predložena dodjela zemljišta temelji na 

zakonskoj osnovi. 

Pozivajući se na navedeno utvrđeno je da 

ispunjeni uvjeti za primjenu članka 44. i članka 45. stavak 

1. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH, te je 

odlučeno kao u izreci  rješenja. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor, tužbom koja se podnosi 

Županijskom sudu u Odžaku, u roku od 30 dana od dana 

prijema ovog rješenja. 

                  PREDSJEDNIK 

                                                               Antun Mikić, v.r.                                                                                           

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                         

Općinsko vijeće                                                                             

Broj: 01-02-211/12                                   

Orašje, 09.02. 2012.g. 

 

 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 

9. veljače  2012.godine,  d o n o s i 

 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

pravobraniteljstva za 2011.godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 

pravobraniteljstva  za 2011.godinu. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

                                                                              

                                       

O P Ć I N S K I       N A Č E L N I K 

 



Broj 1,  Stranica 10                                    SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje                   Orašje, 10. veljače  2012.  

 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE  

Općinski načelnik  

Broj: 01-02-73/12   

Orašje, 09.01.2012.godine 

 

Na temelju članka 52. stavak 2. Zakona o 

državnim službenicima u tijelima državne službe u 

Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ 

broj 7/10 i 5/11) i članka 48. stavak 1. Zakona o 

namještenicima u tijelima državne službe u Županiji 

Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 

7/10 i 5/11) Općinski načelnik, d o n o s i   

 

 

 

 

 

P R A V I L N I K 

o izmjeni  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) u članku 

37. stavak (2) broj „300,00“ zamjenjuje se brojem 

„200,00“.  

 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 10.01.2012.godine, 

a bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine 

Orašje“.  

                       Općinski načelnik  

             Đuro Topić, v.r. 

 

 

                   

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E 

 

 
1. Program rada Općinskog vijeća Orašje za 2012. godinu  ------------------------------------------------------------------------ 1 

2. Odluka o davanju groblja na upravljanje i održavanje  -------------------------------------------------------------------------- 3 

3. Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Orašju  ---------------------- 4 

4. Odluka o usvajanju Strategije komuniciranja općine Orašje 2011- 2014. godine ------------------------------------------ 4 

5. Odluka o dodjeli jednokratne novčane pomoći uspješnim studentima i studentima                                                           

iz obitelji slabije imovnog stanja u akademskoj  2011/2012. godinu  --------------------------------------------------------- 5 

6. Program gospodarenja državnim poljoprivrednim zemljištem na području općine Orašje  ------------------------------ 7 

7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Natječaja za dodjelu jednokratne                                                           

novčane pomoći studentima u akademskoj 2011/2012. godini  ---------------------------------------------------------------- 8 

8. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta poduzeću „Vinković-Junior“ d.o.o. iz Boka  ------------------- 8 

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2011. godinu  ----------------------------------- 9 

 

 

 

O P Ć I N S K I    N A Č E L N I K 
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SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje 

Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE ORAŠJE 

Za izdavača odgovorni urednik: Općinski načelnik  

Telefon:  712-322, lokal 109 



Orašje, 10. veljače 2012.                      SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje Broj 1,  Stranica  

 

 


