
 

Broj 5 Petak,  1. srpanj   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: 01-02-873/11 

Orašje, 30.06. 2011.godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 

novine Federacije BiH“ broj 49/06) i članka 110. Statuta  

Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 

6/02, 5/08 i 3/11), Općinsko vijeće Orašje na sjednici 

održanoj dana 30. lipnja 2011. godine, donosi 

 

O D L U K U  
o izmjenama i dopunama Poslovnika  

Općinskog vijeća Orašje 

 

 

Članak 1.  

U Poslovniku Općinskog vijeća Orašje („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 8/04 i 2/07), u  članku 2. 

alineja 1. riječ „verifikacija“ zamjenjuje se riječima 

„ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika“.  

 

Članak 2. 

Članak 4. mijenja se i glasi:  

„Prvu - konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća 

saziva predsjednik ili dopredsjednik starog saziva, a njome 

predsjedava najstariji vijećnik novog saziva sve do izbora 

predsjednika Općinskog vijeća.“.  

 

Članak 3. 

U članku 5. stavak 1. riječi „verifikacijom 

mandata“ zamjenjuju se riječima „danom konstituiranja 

Vijeća“.  

Stavak 2. briše se i zamjenjuje novim stavkom 2. 

koji glasi: „Vijeće se konstituira izborom predsjednika 

Općinskog vijeća“.  

 

Članak 4. 

Članak 6. briše se.  

 

Članak 5. 

Članak 7. briše se. 

 

Članak 6. 

U članku 8. riječi „Nakon verifikacije mandata 

vijećnici potpisuju tekst prisege-zakletve koji glasi“ 

zamjenjuju se riječima „Vijećnici preuzimaju prava i 

dužnosti davanjem svečane izjave koja glasi:“.   

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: „Nakon 

davanja svečane izjave svaki vijećnik potpisuje tekst 

svečane izjave, čime stječe prava i dužnosti vijećnika.“ .  

 

Članak 7. 

Članak 9. mijenja se i glasi:  

„Vijećniku mandat prestaje u slučajevima 

utvrđenim zakonom.“.  

 

Članak 8. 

Članak 10. mijenja se i glasi:  

„Vijećnik ima pravo podnijeti ostavku.  

Ostavka se podnosi u skladu sa zakonom.  

O ostavci vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća 

obavještava Vijeće na prvoj narednoj sjednici.“.  

 

Članak 9. 

U članku 11. iza riječi „ostavku“ dodaju se riječi 

„na dužnost predsjednika odnosno dopredsjednika“. 

 

 

Članak 10. 
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Članak 12. mijenja se i glasi:  

„Nakon prestanka mandata vijećnika, vijećnik s 

naknadno dodijeljenim mandatom daje i potpisuje svečanu 

izjavu pred Vijećem na prvoj narednoj sjednici Vijeća“.   

 

Članak 11. 

U članku 18. riječi „predstojnika općinskog 

upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima „pomoćnika 

Općinskog načelnika“, a riječi „koja su mu potrebna za 

obavljanje njegove dužnosti“ zamjenjuju se riječima „o 

kojima će se raspravljati u Vijeću“.  

 

Članak 12. 

U članku 19. stavak 2. briše se.  

 

Članak 13. 

U članku 20. stavak 1. riječ „dva“ briše se.  

 

Članak 14.  

U cijelom tekstu Poslovnika riječ 

„dopredsjednici“ zamjenjuje se riječi „dopredsjednik“ u 

odgovarajućim padežima.   

 

Članak 15.  

 U članku 22. stavak 1. riječi „jedan od“ brišu se.  

U stavku 2. riječ „pomažu“ zamjenjuje se riječi 

„pomaže“, a riječ „obavljaju“ riječi „obavlja“.  

 

Članak 16. 

U članku 29. točka 1. briše se, a točke od 2. do 6. 

postaju točke od 1. do 5.  

U točki 4. sada točki 3. iza riječi „djelatnosti“ 

dodaju se riječi „i pitanja mladih“.  

Iza točke 6., sada točke 5. dodaju se nove točke 6. 

i 7. koje glase:  

„6. Etički odbor i  

  7. Komisija za ravnopravnost spolova“.  

 

Članak 17. 

Članak 30. briše se. 

 

Članak 18. 

 U članku 33. u nazivu odbora iza riječi 

„djelatnosti“ dodaju se riječi „i pitanja mladih“.  

 U stavku 1. iza alineje 2. dodaje se alineja 3. koja 

glasi: „- razmatra pitanja i prati stanje u oblasti politike 

prema mladima.“ 

Stavak 2 mijenja se i glasi: 

 „Odbor ima predsjednika i 6 članova. Predsjednika i tri 

člana imenuje Vijeće iz reda vijećnika a tri člana imenuje 

Vijeće iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika na 

prijedlog Odbora za izbor i imenovanje“. 

 

 

Članak 19.  

 Iza članka 35. dodaju se novi članci 35a. i 35b. 

koji glase:  

 

„Članak 35a. 

 Etički odbor:  

- prati i analizira rad vijećnika i drugih sudionika u 

radu Vijeća, 

- razmatra prijave podnesene od strane vijećnika, 

građana, udruženja i drugih organizacija i provodi 

postupak utvrđivanja da li je došlo do kršenja 

Etičkog kodeksa, 

- ako utvrdi da je došlo do povrede odredbi Etičkog 

kodeksa, Općinskom vijeću predlaže sankcije 

protiv počinitelja,  

- najmanje jednom godišnje podnosi izvješće o 

svom radu Općinskom vijeću, 

- blagovremeno obavještava javnost  nakon 

provedenog postupka o izrečenim sankcijama,   

- djeluje savjetodavno kada je vijećnicima potrebno 

pojašnjenje kako bi izbjegli eventualno kršenje 

Etičkog kodeksa, 

- brine o afirmaciji i promociji  Etičkog kodeksa u 

javnom životu, 

- predlaže izmjene i dopune Etičkog kodeksa 

proistekle iz rada Etičkog odbora, te na osnovu 

preporuka građana i drugih organizacija, 

- obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko 

vijeće. 

Etički odbor ima predsjednika i četiri člana koje 

imenuje Općinsko vijeće.  

Predsjednik i dva člana biraju se iz reda vijećnika, 

a dva člana iz reda uglednih i priznatih građana u javnom 

životu, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.  

 

Članak 35b. 

Komisija za ravnopravnost spolova:  

- prati i razmatra zastupljenost spolova u tijelima 

Općine,  

- razmatra akte koje donosi Općinsko vijeće sa 

stajališta ravnopravnosti spolova i sprečavanja 

diskriminacije, te predlaže mjere i aktivnosti za 

otklanjanje eventualno utvrđenih povreda 

ravnopravnosti spolova,  

- promovira jednaka prava i mogućnosti za 

muškarce i žene,   

- surađuje sa Gender Centrom Federacije BiH, 

kojem podnosi izvješće o provedbi Zakona o 

ravnopravnosti spolova u Općini najmanje 

jedanput godišnje,  

- razmatra i druga pitanja sukladno Zakonu o 

ravnopravnosti spolova,  

- obavlja i druge poslove koje joj povjeri Općinsko 

vijeće.  

Komisija ima predsjednika i četiri člana koje 

imenuje Općinsko vijeće.  
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Predsjednik i dva člana biraju se iz reda vijećnika, 

jedan član iz reda znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika, 

a jedan član iz reda nevladinih udruga, prvenstveno onih 

koji se u svom radu bave pitanjem položaja spolova, na 

prijedlog Odbora za izbor i imenovanje.“.  

 

Članak 20. 

Iza poglavlja V. i novog članka 35b. dodaje se 

novo poglavlje Va i članci 35c., 35d. i 35e.  koji glase: 

„Va - KOLEGIJ VIJEĆA 

Članak 35c. 

Radi unapređenja rada Vijeća, osniva se Kolegij 

Vijeća. 

Kolegij Vijeća čine predsjednik i dopredsjednik 

Vijeća, predsjednici klubova vijećnika u Vijeću i tajnik 

Vijeća.  

U radu Kolegija Vijeća sudjeluje Općinski 

načelnik, a pomoćnici Općinskog načelnika mogu se, po 

potrebi, pozvati da sudjeluju u radu Kolegija Vijeća.   

Viši referent za administrativno-tehničke poslove 

Vijeća sudjeluje u radu Kolegija Vijeća u svojstvu 

zapisničara.  

Radom Kolegija Vijeća rukovodi predsjednik 

Vijeća. 

 

Članak 35d. 

     Kolegij Vijeća, u skladu sa Statutom Općine 

Orašje i ovim Poslovnikom, koordinira aktivnosti u 

pripremi sjednica Vijeća, razmatra prijedlog dnevnog reda 

sjednice, utvrđuje prijedlog programa rada Vijeća i prati 

njegovu realizaciju, razmatra inicijative i prijedloge 

upućene Vijeću, osigurava suradnju između Vijeća i 

općinskog organa uprave, kao i klubova vijećnika i radnih 

tijela Vijeća, te obavlja druge poslove koje mu povjeri 

Vijeće. 

Članak 35e.  

Druga pitanja koja se odnose na organizaciju i 

način rada Kolegija Vijeća, uređuju se Poslovnikom o radu 

Kolegija Vijeća.“  

 

Članak 21. 

Iza članka 61. dodaje se novo poglavlje VIa i 

članak 61a. i 61b. koji glase:  

 

„VIa - PROGRAM RADA VIJEĆA 

 

Članak 61a. 

Vijeće na početku kalendarske godine donosi 

godišnji program rada Vijeća, na prijedlog Kolegija 

Vijeća.  

Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaci 

Vijeća, s nositeljima i rokovima za izvršavanje poslova i 

zadataka.  

 

Članak 61b. 

U pripremanju prijedloga programa rada Vijeća, 

Kolegij Vijeća pribavlja prijedloge, sugestije i mišljenja 

od Općinskog načelnika i službi za upravu, javnih 

poduzeća i ustanova, kao i od drugih subjekata za koje se 

ocijeni da mogu dati svoj doprinos u izradi programa rada.  

Program rada Vijeća objavljuje se u službenom 

glasilu Općine.  

Kolegij Vijeća podnosi godišnje izvješće o 

realizaciji programa rada Vijeća.“. 

 

Članak 22. 

U članku 62. dodaju se novi stavci 2., 3., 4., 5. i 6. 

koji glase:  

„Sjednice mogu biti redovite, tematske, svečane i 

izvanredne.  

Redovite sjednice održavaju se, u pravilu, jednom 

mjesečno radi raspravljanja i odlučivanja o pitanjima iz 

nadležnosti Vijeća.  

Tematske sjednice održavaju se po potrebi radi 

raspravljanja o jednom pitanju iz nadležnosti Vijeća.  

Svečana sjednica održava se u povodu Dana 

Općine ili u povodu nekog drugog događaja od značaja i 

ugleda za Općinu.  

Izvanredna sjednica održava se iznimno u slučaju 

opasnosti po javnu sigurnost i sigurnost građana, 

prirodnih i drugih nesreća i u sličnim izvanrednim 

okolnostima.“ 

Dosadašnji stavak 2. briše se.   

 

Članak 23. 

U članku 63. dodaje se novi stavak 1. koji glasi: 

„Sjednicu Vijeća saziva predsjednik Vijeća, a u slučaju 

njegove odsutnosti ili spriječenosti dopredsjednik 

Vijeća.“. 

Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. 

U dosadašnjem stavku 1., sada stavku 2. iza riječi 

„vijećnika“ dodaju se riječi „najkasnije u roku od 15 

dana“. 

 

Članak 24. 

U članku 71. stavak 1. riječi „predstojnici 

općinskih upravnih odjela“ zamjenjuju se riječima 

„pomoćnici Općinskog načelnika“, a riječ „javni“  briše se.  

 

Članak 25. 

U članku 78. stavak 2. riječi „odnosno 

predstojnik odjela“ brišu se.  

U stavku 3. iza riječi „predsjednici“ dodaju se 

riječi „odbora, zatim predsjednici“. 

U stavku 4. iza riječi „predsjednik“ dodaju se 

riječi „odbora, predsjednik“.  

U stavku 5. iza riječi „Predsjednik“ dodaju se 

riječi „odbora i“.  

 

Članak 26. 
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 U članku 96. stavak 2. riječi „predstojnicima 

upravnih odjela“ zamjenjuju se riječima „pomoćnicima 

Općinskog načelnika“.  

 

Članak 27. 

U  nazivu poglavlja IX riječ „TAJNIŠTVO“ 

zamjenjuje se riječi “TAJNIK“.  

 

Članak 28. 

Članak 97. mijenja se i glasi:  

„Stručne i druge poslove za potrebe rada 

Općinskog vijeća, obavlja tajnik Općinskog vijeća koji je 

državni službenik i postavlja se i razrješava sukladno 

zakonu. 

Uvjeti za vršenje poslova, opis poslova, složenost 

poslova i drugi uvjeti radnog mjesta tajnika Općinskog 

vijeća utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj organizaciji 

općinskog organa uprave.“ 

 

 

Članak 29. 

U članku 98. iza riječi „utvrđene“ dodaju se riječi 

„pravilnikom o unutarnjoj organizaciji,“.   

 

Članak 30. 

Članak 99. briše se.  

Članak 31. 

 Članak 100. briše se.  

 

Članak 32. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti 

Odluka o osnivanju Kolegija Općinskog vijeća Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 2/09) i Odluka o 

osnivanju Komisije za ravnopravnost spolova („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 2/06).  

 

Članak 33. 

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                                                                                      

Općinsko vijeće 

Broj:01-02-875/11 

Orašje, 30.06. 2011.godine 

 

Na temelju članka 37. i članka 96. Statuta Općine 

Orašje(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj :6/02, 5/08 

i 3/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjenici održanoj dana 

30. lipnja  2011.godine, d o n o s i 

 

O  D  L  U  K  U 
o usvajanju Dokumenta okvirnog Proračuna općine 

Orašje za period  2012. – 2014. godine 

 

 

Članak l. 

Usvaja se Dokument okvirnog Proračuna općine Orašje 

za period 2012. – 2014.godine. 

 

Članak 2. 

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: 01-44-876/11 

Orašje, 30.06. 2011.godine.                                                               

 

Temeljem odredbi članka 90. Zakona o 

vodama("Službene novine FBiH", broj 70/06), odredbi 

Uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog 

djelovanja voda ("Službene novine Federacije BiH", broj 

26/09), i članka 37 Statuta općine Orašje ("Službeni 

glasnik općine Orašje".broj 06/02,05/08 i 03/11), a na 

prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 30. lipnja 

2011.godine, donosi 

O D L U K U 

o usvajanju izmjena i dopuna Operativnog plana 

obrane od poplava općine Orašje za 2011 godinu 

 

I 

  Usvajaju se izmjene i dopune Operativnog plana 

obrane od poplava općine Orašje za 2011. godinu. 

 

II 

Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku 

općine Orašje". 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA                                                                                     
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OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-878/11 

Orašje, 30.06.  2011. godine 

 

Na temelju članka 37. i 91. Statuta općine Orašje 

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

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

30. lipnja  2011. godine,  d o n o s i 

 

O D L U K U 
o dodjeli u zakup poslovnog prostora 

 u objektu na graničnom prijelazu 

 

I 

 Ovom Odlukom uređuju se uvjeti, kriteriji i način 

dodjele u zakup poslovnog prostora u objektu na 

graničnom prijelazu Orašje. Poslovni prostor se nalazi u 

prizemlju objekta bivšeg motela „Ataše“, ukupne korisne 

površine od 560 m² (220 m² - poslovni prostor + 340 m² - 

vanjska terasa), označen kao k.č. broj 1114, P.l. 228, k.o. 

Orašje.  

II 

 Vanjski dio poslovnog objekta je uređen (stolarija, 

fasada, dovod električnih instalacija od razvodnog ormara 

i gruba unutarnja instalacija vode), dok bi unutrašnjost 

poslovnog prostora – preostale radove na instalacijama, 

podnim oblogama, unutarnjoj stolariji,  završnoj obradi 

zidova i vanjsku terasu u prizemlju objekta trebalo urediti.   

III 

Općina Orašje će poslovni prostor u prizemlju 

objekta s vanjskom terasom izdati u zakup na vremenski 

period do 10 (deset) godina, putem Javnog natječaja 

zainteresiranim ponuđačima, u svrhu obavljanja 

ugostiteljske djelatnosti. 

IV 

Zakupoprimatelj je dužan završne radove u 

poslovnom prostoru prizemlja objekta i vanjske terase 

izvršiti o svom trošku i prema vlastitom projektnom 

rješenju. 

 Minimalan iznos naknade za zakup poslovnog 

prostora u prizemlju objekta (220 m²) iznosi 8,00 KM/m², 

bez PDV – a, dok se naknada za zakup površine (340 m²) 

vanjske terase neće naplaćivati. 

V 

Općina Orašje će osigurati adekvatan prilaz i 

uređenje okoliša poslovnog objekta (parking prostor, 

hortikultura i dr.). 

VI 

 Poslovni prostor će se dodijeliti u zakup pravnim 

ili fizičkim osobama, registriranim za obavljanje 

ugostiteljske djelatnosti, koji do potpisivanja Ugovora 

osiguraju bankovno jamstvo u visini od 50.000,00 KM.  

VII 

 Kriteriji za dodjelu poslovnog prostora u zakup su 

sljedeći: 

 

- visina ponuđene naknade– zakupnine (cijena) – 80%, 

- reference ponuđača – 10%, 

- projektno rješenje uređenja poslovnog prostora – 

visina ulaganja – 10%. 

 

VIII 

Ovlašćuje se Općinski Načelnik za raspisivanje 

Javnog natječaja za dodjelu poslovnog prostora s 

vanjskom terasom u prizemlju objekta u zakup, te da s 

najpovoljnijim ponuđačem potpiše Ugovor, kojim će se 

regulirati međusobna prava i obveze Općine i ponuđača. 

IX 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o obnovi i stavljanju u funkciju objekta na 

graničnom prijelazu («Službeni glasnik općine Orašje», 

broj: 6/10.) a sa početkom rada predmetnog ugostiteljskog 

objekta  postojeći restoran na Carinskom terminalu trajno 

će prestati sa radom. 

X 

Ova Odluka 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: 01-02-879/11 

Orašje, 30.06. 2011. godine 

 

 Općinsko vijeće Općine Orašje na temelju članka 

6. Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 25/06 i 16/04) i članka 37. Statuta 

Općine Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“, broj: 

6/02, 5/08 i 3/11) na sjednici održanoj dana 30. lipnja 

2011.godine, d o n o s i 

 

O D L U K U 



Broj 5, Stranica 78                                     SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje                        Orašje, 1. srpanj 2011.  

o visini naknade i uvjetima korištenja neizgrađenog 

građevnog zemljišta na Carinskom terminalu u 

Orašju 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se visina naknade i 

uvjeti korištenja neizgrađenog građevnog zemljišta na 

Carinskom terminalu u Orašju u svrhu postavljanja 

privremenih montažnih objekata radi izgradnje 

Veterinarskog graničnog prijelaza na prijelazu Orašje- 

Županja. 

 

Članak 2. 

 Zemljište na Carinskom terminalu označeno kao 

dio k.č. broj 1112/1  u površini od 400m2 upisane u Pl. 

220 K.O. Orašje I  dodijelit će se Ministarstvu vanjske 

trgovine i ekonomskih poslova - Uredu za veterinarstvo 

BiH, kao zakupcu, na privremeno korištenje u svrhu 

izgradnje privremenog objekta za potrebe granične 

veterinarske inspekcije. 

  Zakupac je dužan za korištenje zakupljenog 

neizgrađenog građevinskog zemljišta platiti jednokratnu 

naknadu u iznosu od 24.000,00 KM. 

 

Članak 3. 

 Sva pitanja vezana za međusobna prava i obveze 

bit će regulirana ugovorom o zakupu koji će biti sklopljen 

između Općine Orašje kao zakupodavca i Ureda za 

Veterinarstvo BiH kao zakupca. 

 

Članak 4. 

 Urbanističko-tehničke uvjete za postavljanje 

privremenog montažnog objekta na Carinskom terminalu 

u Orašje odredit će nadležna Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Orašje. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina    

FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-880/11 

Orašje, 30.06. 2011.  

 

Općinsko vijeće općine Orašje temeljem članka 

83. i 84. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine 

Županije Posavske“, broj: 5/99 i 7/00) i članka 37. Statuta 

općine Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“, broj: 

6/02, 5/08 i 3/11) na sjednici održanoj dana  30. lipnja 

2011.godine, d o n o s i 

 

O D L U K U 
o parcelaciji građevinskog zemljišta 

 

Članak 1. 

 Parcelacija, radi osnivanja građevinskih parcela 

čije osnovna namjena površine je „Javna i društvena 

namjena“ vrši se na slijedeći način: 

k.č. broj 1049/42 upisane u Pl. 220 K.O. Orašje I što po 

starom premjeru odgovara staroj k.č. broj 235/1 upisanoj 

u e-Zk uložak broj 154 K.O Orašje cijepa se na 

 

1. k.č. broj 1049/241 kojoj odgovara stara k.č. broj 

235/5 u površini od 649 m 2  

2. k.č. broj1049/242 kojoj odgovara stara k.č. broj 

235/6 u površini od 1.411 m2  

3. k.č. broj 1049/243 kojoj odgovara stara k.č. broj 

235/4 u površini od 51 m 2  
 

Članak 2. 

 Skica građevnih parcela iz članka 1. Odluke 

sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 3. 

 Nakon što se izvrši parcelacija navedenog 

zemljišta na licu mjesta, ista će se provesti i u katastru 

zemljišta kroz geodetsko-katastarske planove katastarske 

općine Orašje. 

 

Članak 4. 

 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: 01-02-881/11 

Orašje, 30.06. 2011.godine 

 

 Općinsko vijeće Općine Orašje rješavajući u 

predmetu dodjele neizgrađenog građevnog zemljišta 

Županiji Posavskoj, a na temelju članka 44. stavak 2. 

Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04) na sjednici održanoj 

dana 30. lipnja  2011.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E NJ E 
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 I. Županiji Posavskoj dodjeljuje se neizgrađeno 

građevno zemljište označeno kao k.č. broj 1049/241, 

površine 649 m2  upisana u Pl. 220 K.O. Orašje, a što po 

starom premjeru odgovara staroj k.č. broj 235/5, površine 

649 m 2 upisanoj u e- ZK.uložak broj 154 K.O Orašje, na 

korištenje radi izgradnje javne i društvene zgrade u skladu 

sa Odlukom o urbanističkim planom Orašje, Odlukom o 

provođenju urbanističkog plana Orašje i urbanističko-

tehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog organa za 

navedenu građevnu parcelu.   

 

 II. Za dodijeljeno zemljište iz točke I. ovog 

rješenja korisnik je dužan platiti naknadu od 32,00 

KM/m2 što ukupno iznosi 20.768 KM 

(dvadesettisućasedamstošezdesetosam KM ) 

Troškove uređenja građevinskog zemljišta snosi korisnik.  

Navedeni iznos, za dodijeljeno građevno zemljište, 

korisnik će u cijelosti uplatiti do pravomoćnosti rješenja, 

na kapitalni račun općine Orašje broj: 

3381802200914171, kod UniCredit banke. 

 

III. 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. 

IV. Ukoliko imenovani, kao korisnik građevne 

parcele radi građenja, odustane od građenja, obvezan je 

građevnu parcelu vratiti Općini Orašje. 

V. Na temelju ovog rješenja, u katastarskom i 

zemljišnoknjižnom operatu, na zemljištu iz točke l. ovog 

rješenja, izvršit će se uknjižba državne svojine sa pravom 

korištenja radi građenja u korist: 

ŽUPANIJA POSAVSKA sa dijelom1/1. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Županija Posavska – Ministarstvo branitelja 

obratilo se, putem Službe prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova, Općinskom vijeću Orašje sa 

zahtjevom za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta 

na korištenje radi izgradnje Doma HVO. 

Postupajući po zahtjevu, proveden je postupak te 

je utvrđeno da je provedbenim urbanističkim planom na 

predmetnoj lokaciji predviđena izgradnja zgrada i pratećih 

sadržaja koje svojim postojanjem i radom ispunjavaju 

uvjete građenja i uređivanja prostora potrebne za površine 

„Javne i društvene namjene“. Naime unutar „Javne i 

društvene namjene“ mogu se graditi zgrade, obrazovanja, 

predškolskog odgoja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, 

športa i rekreacije, uprave, trgovine, turizma, 

ugostiteljstva, obrta, financija, vjerski sadržaji, poslovni 

sadržaji i sl., kao i odgovarajući prateći sadržaji (pomoćne 

zgrade, parkovi, dječja igrališta, športsko-rekreacijske 

površine i sl.). 

Gradsko građevno zemljište se dodjeljuje 

neposrednom pogodbom obzirom da se radi o izgradnje 

objekta za službene potrebe državnih tijela, a kako se 

ovdje radi o objektu koji će objediniti kulturno-obrazovni 

sadržaj i koji će kao takav služiti za potrebe državnih tijela 

i institucija to su ispunjeni uvjeti iz članka 45. stavak 2. 

Zakona o građevnom zemljištu.  

Za dodijeljeno gradsko građevno zemljište, 

korisnik je dužan platiti naknada u iznosu od 32,00 KM 

sukladno članku 62. Zakona o građevnom zemljištu. 

Pozivajući se na gore navedeno utvrđeno je da su 

ispunjeni uvjeti iz članka 45. stavak 2. Zakona, pa je 

sukladno članku 44. Zakona odlučeno kao u izreci 

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 prijema rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva istovjetna 

primjerka. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

       

                    

Bosna i Hercegovina                                                                          

FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-882/11 

Orašje, 30.06. 2011. godine  

 

 Općinsko vijeće općine Orašje, rješavajući u 

predmetu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

korištenje radi građenja tvrtki „Vinković“ d.o.o. iz Oštre 

Luke temeljem članka 44. Zakona o građevnom zemljištu 

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

25/03, 16/04) na sjednici održanoj dana  30. lipnja 

2011.godine, d o n o s i 

                                                                                                                                                                

R  J  E  Š  E  N  J  E 
 1. Tvrtki „VINKOVIĆ“ d.o.o. za proizvodnju, 

promet i usluge iz Oštre Luke, ulica Školska broj 4 

dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište označeno 

kao k.č. broj 1049/113, Dusine njiva u površini od 817 m2 

upisana u Pl. 220/4 K.O. Orašje I, a što po starom premjeru 

odgovara k.č. broj 237/36 u površini od 817 m2 upisanoj u 

e- Zk. uložak 154 kao društvena svojina sa pravom 

raspolaganja Općine Orašje sa 1/1, na korištenje radi 

građenja višestambene zgrade u skladu sa Odlukom o 
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urbanističkom planu Orašje, Odlukom o provođenju 

urbanističkog plana Orašje i urbanističko-tehničkim 

uvjetima utvrđenim od nadležnog organa za navedenu 

građevnu parcelu. 

 

 2. Za dodijeljeno zemljište iz točke I. ovog 

rješenja korisnik je dužan platiti naknadu od 32,00 KM/m2 

što ukupno iznosi 26.144,00 KM (slovima: 

dvadesetšesttisućastočetrdesetčetiri KM).  

Troškove uređenja građevnog zemljišta snosi korisnik. 

Navedeni iznos, za dodijeljeno građevno zemljište, 

korisnik će u cijelosti uplatiti do pravomoćnosti rješenja, 

na kapitalni račun općine Orašje broj: 

3381802200914171, kod UniCredit banke. 

            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. Ukoliko imenovani, kao korisnik građevne 

parcele radi građenja, odustane od građenja, obvezan je 

građevnu parcelu vratiti Općini Orašje. 

          5. Na temelju ovog rješenja, u katastarskom i 

zemljišnoknjižnom operatu, na zemljištu iz točke l. ovog 

rješenja, izvršit će se uknjižba državne svojine sa pravom 

korištenja radi građenja u korist: 

Tvrtka „VINKOVIĆ“ d.o.o. Oštra Luka, ulica 

         Školska broj 4,sa dijelom 1/1. 

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 građevnog 

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

9/07) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu 

neizgrađenog građevnog zemljišta u stambenom naselju 

Jug I u Orašju („Službeni glasnik općine Orašje“ broj: 

2/11) raspisala dana 13. travnja 2011.godine Javni natječaj 

za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

korištenje radi građenja u Orašju stambenom naselju „Jug 

I“. 

Nakon razmatranja pristiglih prijava, cijeneći ih 

prema postojećim kriterijima Povjerenstvo za provedbu 

natječaja je donijelo Zaključak kojim predlaže da se 

parcela označena u točki 1. ovog rješenja dodjeli na 

korištenje radi građenja tvrtki „Vinković“ d.o.o. iz Oštre 

Luke, ulica Školska broj 4. 

Za dodijeljeno neizgrađeno građevno zemljište 

korisnik je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u stambenom naselju Jug I u 

Orašju („Službeni glasnik općine Orašje“ broj 2/11), u 

iznosu od 32,00 KM/m² što ukupno iznosi 26. 144,00 KM.  

Odredbe o plaćanju naknade za dodijeljeno 

zemljište temelji se na članku 64. Zakona o građevnom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03 

i 16/04) i članku 16. Odluke o uvjetima i načinu dodjele 

neizgrađenog građevnog zemljišta („Službeni glasnik 

Općine Orašje, broj: 2/07 i 9/07).  

Sukladno članku 16. stavak 2. Zakona o 

građevnom zemljištu pribavljeno je mišljenje općinskog 

pravobranitelja kojim je potvrđeno da se provedena 

procedura kao i predložena dodjela zemljišta temelji na 

zakonskoj osnovi. 

Pozivajući se na navedeno utvrđeno je da su 

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

2. Zakona o građevnom zemljištu 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 podnošenjem tužbe Županijskom 

sudu u Odžaku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. 

Tužba se podnosi neposredno sudu u dva istovjetna 

primjerka. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

       

    

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj:01-02-883/11  

Orašje, 30.06. 2011.godine 

 

 Općinsko vijeće općine Orašje, rješavajući po 

zahtjevu Ruzmira /Rasim/ Čorhasanović iz Orašja u 

predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevnom 

zemljištu na kojem je izgrađena zgrada bez prava 

korištenja radi građenja, temeljem članka 61. Zakona o 

građevnom zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 25/03 i 16/04) na sjednici održanoj dana 30. lipnja 

2011.godine, d o n o s i  

 

 

R J E Š E NJ E 
 

 1. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Ruzmira 

/Rasim/ Čorhasanović iz Orašja, ulica XIII broj 1 kao 

investitora poslovno-stambenog objekta izgrađenog na 

građevnom zemljištu označenom kao k.č. broj 634/2 u 

površini od 252 m2 upisane u Pl. 1130 K.O. Orašje I, a što 
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po starom premjeru odgovara k.č. broj: 7/51 po vršine 

252 m2 upisane u e-Zk.uložak 871 K.O. Orašje.  

 2. Naknade za uređenje građevinskog zemljišta 

utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj suglasnosti. 

 3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, po 

pravomoćnosti ovog rješenja, u katastarskom i 

zemljišnoknjižnom operatu izvršit će se uknjižba prava 

vlasništva u korist: 

Ruzmira /Rasim/ Čorhasanović, Orašje, ulica XIII broj 1  

sa dijelom 1/1. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Ruzmir Čorhasanović iz Orašja podnio je zahtjev 

da mu se sukladno članku 61. Zakona o građevnom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva na građevnom zemljištu 

u državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja na kome je 

izgrađen objekt bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja. 

 Postupajući po zahtjevu imenovanog, a sukladno 

članku 61. stavak 2. Zakona o građevnom zemljištu, 

Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova 

je provela postupak u kojem je utvrđeno slijedeće 

činjenično stanje: 

 - da je predmet postupka k.č. broj 634/2  u površini 

od 252 m2 upisana u Pl. 1130 K.O. Orašje I na imenu 

Ruzmir /Rasim/ Čorhasanović iz Orašja, a što po starom 

premjeru odgovara k.č. broj 7/51 površine 252 m2 upisanoj 

u e-Zk.uložak 871 kao društvena svojina sa pravom 

korištenja neizgrađenog građevnog zemljišta u korist 

Ajkuše Hećimović žene Abdulaha rođ. Vajzović do 

donošenja rješenja o predaji zemljišta u posjed Općini ili 

drugoj osobi, 

 - da je Ajkuša Hećimović kao raniji vlasnik, a prije 

prelaska predmetnog građevnog zemljišta u društvenu 

sada državnu svojinu 1966.godine, prenijela pravo 

korištenja  građevinskog zemljišta kupoprodajnim 

ugovorom od 1954.godine na Ahmeta /Muharem/ 

Ćorhasanović iz Orašja sukladno članku 20. stavak 2 

alineja 3. Zakona, 

 - da je dio predmetne parcele poslije smrti Ahmeta 

Ćorhasanović naslijedio njegov sin Rasim Ćorhasanović 

koji ugovorom istu daruje Ruzmiru Čorhasanović te se 

zaključuje da je  posjed predmetnog zemljište sukladno 

članku 23. Zakona naslijeđeno, odnosno pravnim poslom 

prenijeto na podnositelja zahtjeva. 

 - da se za izgrađeni objekt može naknadno izdati 

odobrenje za građenje po odredbama Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine Županije Posavske broj: 5/99 

i 7/00),     

 - da je u postupku saslušan podnositelj zahtjeva 

Ruzmir Čorhasanović koji izjavljuje da je navedenu 

parcelu dobio darovnim ugovorom 2001.godine od svoga 

oca Rasima Ćorhasanović, da je na istoj 2004. godine 

izgradio poslovno-stambeni objekt bez prava korištenja 

zemljišta radi građenja te traži da mu općinsko vijeće 

sukladno članku 61. Zakona o građevnom zemljištu utvrdi 

pravo vlasništva na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja. 

 

 Naknada za dodijeljeno građevno zemljište neće 

se utvrđivati jer se radi o pravnom slijedniku ranijeg 

vlasnika. 

 Naknada za uređenje gradskog građevinskog 

zemljišta utvrđuje se rješenjem o urbanističkoj suglasnosti 

sukladno članku 62. stavak 3. Zakona.  

Pozivajući se na gore navedeno, a uz primjenu 

odredaba članka 20. stavak 2 alineja 3. i članka 23. Zakona 

utvrđeno je da podnositelju zahtjeva sukladno članku 27. 

Zakona pripada prvenstveno pravo korištenja zemljišta 

radi građenja. 

 Kako za navedeno pravo nije podnošen zahtjev, a 

na predmetnoj parceli je izgrađen objekt za koji se 

naknadno može izdati odobrenje za građenje to su 

ispunjeni uvjeti za primjenu članka 61. Zakona o 

građevnom zemljištu. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može 

pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Županijskom 

sudu u Odžaku u roku od 30 dana od dana dostave. Tužba 

se podnosi neposredno sudu u dva istovjetna primjerka. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

   

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-884/11  

Orašje, 30.06. 2011.godine 

 

 Općinsko vijeće općine Orašje, rješavajući po 

zahtjevu Zekerijaha Pervanović iz Orašja u predmetu 

utvrđivanja prava vlasništva na građevnom zemljištu na 

kojem je izgrađena zgrada bez prava korištenja radi 

građenja, temeljem članka 61. Zakona o građevnom 

zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03 

i 16/04) na sjednici održanoj dana 30. lipnja 2011.godine,    

d o n o s i  

 

R J E Š E NJ E 
 

 1. Utvrđuje se pravo vlasništva u korist Zekerijaha 

/Džemala/ Pervanović iz Orašja, ulica XIII broj 4 kao 

investitora stambenog objekta izgrađenog na građevnom 

zemljištu označenom kao k.č. broj 734 u površini od 315 

m2 upisane u Pl. 709/1 K.O. Orašje I, a što po starom 

premjeru odgovara k.č. broj: 63/3 površine 325 m2 upisane 

u e-Zk.uložak  746 K.O. Orašje. 
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 2. Naknade za uređenje građevinskog zemljišta 

utvrdit će se rješenjem o urbanističkoj suglasnosti. 

 3. Na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja, po 

pravomoćnosti ovog rješenja, u katastarskom i 

zemljišnoknjižnom operatu izvršit će se uknjižba prava 

vlasništva u korist: 

Zekerijaha /Đemal/ Pervanović, Orašje, ulica XIII broj 4  

sa dijelom 1/1. 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 Zekerijah Pervanović iz Orašja podnio je zahtjev 

da mu se sukladno članku 61. Zakona o građevnom 

zemljištu utvrdi pravo vlasništva na građevnom zemljištu 

u državnoj svojini iz točke I. ovog rješenja na kome je 

izgrađen objekt bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja. 

 Postupajući po zahtjevu imenovanog, a sukladno 

članku 61. stavak 2. Zakona o građevnom zemljištu, 

Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova 

je provela postupak u kojem je utvrđeno slijedeće 

činjenično stanje: 

 - da je predmet postupka k.č. broj 734  u površini 

od 315 m2 upisana u Pl. 709 K.O. Orašje I na imenu 

Zekerijaha /Džemal/ Pervanović iz Orašja, a što po starom 

premjeru odgovara k.č. broj 63/3 površine 325 m2 upisanoj 

u e-Zk.uložak 746 K.O. Orašje kao društvena svojina sa 

pravom korištenja neizgrađenog građevnog zemljišta radi 

podizanja stambenom objekta u korist Šefke /Mustafa/ 

Krivokape, 

 - da je Zekrijah /Džemal/ Pervanović u posjed 

predmetnog zemljišta stupio na temelju kupoprodajnog 

ugovora kojeg je sklopio 1979.godine sa Šefkom 

Krivokapom, 

 - da je zbog teške bolesti Šefke Krivokape, 

izjavom ovjerenom kod javnog bilježnika zakonski 

nasljednik imenovanog, sin Mirsad Krivokapa potvrdio 

postojanje pravnog posla kupoprodaje predmetnog 

zemljišta kao i isplate u cijelosti ugovorene naknade za isto 

zemljište,  

  

 - da se za izgrađeni objekt može naknadno izdati 

odobrenje za građenje po odredbama Zakona o prostornom 

uređenju („Narodne novine Županije Posavske broj: 5/99 

i 7/00),     

 - da je u postupku saslušan podnositelj zahtjeva 

Zekerijah Pervanović koji izjavljuje da je navedenu 

parcelu kupio još 1979.godine od Šefke Krivokape, da je 

za istu u potpunosti isplatio ugovorenu naknadu i izgradio 

stambeni objekt bez prava korištenja zemljišta radi 

građenja te traži da mu općinsko vijeće sukladno članku 

61. Zakona o građevnom zemljištu utvrdi pravo vlasništva 

na zemljištu iz točke 1. ovog rješenja. 

 

 Sredstva koja se ostvare iz naknada za dodijeljeno 

gradsko građevno koriste se i za troškove naknade ranijim 

vlasnicima zemljišta, te kako je podnositelj zahtjeva u 

potpunosti isplatio ugovorenu naknada ranijem vlasniku 

naknada za dodijeljeno zemljište neće se utvrđivati.  

 Naknada za uređenje gradskog građevinskog 

zemljišta utvrđuje se rješenjem o urbanističkoj suglasnosti 

sukladno članku 62. stavak 3. Zakona.  

 

Uzimajući u obzir gore navedeno, utvrđeno je da 

su ispunjeni uvjeti za primjenu članka 61. Zakona o 

građevnom zemljištu, te je odlučeno da se utvrdi pravo 

vlasništva u korist podnositelja zahtjeva na predmetnom 

zemljištu na kojem je izgrađen objekt bez prava korištenja 

radi građenja. 

 

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. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

       

                        

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA                                                                                            

OPĆINA ORAŠJE                                                                                                  

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-874/11          

Orašje, 30.06. 2011. godine 

 

  Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj: 6/02, 5/08 i 3/11), 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 30. 

lipnja   2011. godine, d o n o s i 

 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju nacrta Etičkog kodeksa vijećnika  

u Općinskom vijeću Orašje 

 

Članak 1. 

Usvaja se   nacrt Etičkog kodeksa vijećnika u 

Općinskom vijeću Orašje, kao dobra osnova za izradu  

prijedloga Etičkog kodeksa  vijećnika u Općinskom 

vijeću. Orašje. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak biti će objavljen 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     

Broj: 01-02-87711          

Orašje, 30.06. 2011. godine 

 

  Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj: 6/02, 5/08 i 3/11), 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 30. 

lipnja   2011. godine, d o n o s i 

 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama  

za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje 

 

Članak 1. 

Usvaja se   nacrt Odluke o poticajnim mjerama za 

razvoj poljoprivrede na području općine Orašje, kao dobra 

osnova za izradu prijedloga Odluke o poticajnim mjerama 

za razvoj poljoprivrede na području općine Orašje. 

Članak 2. 

Ovaj zaključak biti će objavljen u «Službenom 

glasniku općine Orašje». 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r.     

     

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-569/11 

Orašje, 30.06. 2011.godine 

 

Na temelju članka 90. stavak 2. Poslovnika Općinskog 

vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 

8/04 i 2/07), predsjednik Općinskog vijeća, donosi  

Z A K LJ U Č A K 

o ispravci 

 

1. U Odluci o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 

3/11) ispravljaju se sljedeće greške u članku 14.:  

- u stavku 6. broj „8“ zamjenjuje se brojevima i 

riječi „7. do 11.“, a broj „9.“ brojevima i riječi „8. do 12.“,   

- u stavku 7. broj „9“ zamjenjuje se brojem „10“, 

a broj „10“ brojem „11“ ,  

- u stavku 8. broj „9.“ zamjenjuje se brojem „10“, 

broj „10“ zamjenjuje se brojem „11“ a broj „11“ brojem 

„12“.  

2. Ova ispravka ima pravni učinak od dana od 

kojeg pravni učinak ima navedena Odluka. 

3. Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

 

Obrazloženje 

 

Općinsko vijeće Orašje donijelo je Odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 3/11). Naknadnim uvidom u 

materijale i konačan tekst akta utvrđeno je da navedeni 

članak Odluke nije u skladu s prijedlogom o kojem se 

izjašnjavalo na sjednici odnosno da je prilikom izrade akta 

došlo do pogreške u nabrajanju i brojčanom označavanju 

točaka navedenog članka.  

Kako je u Odluci napravljena greška u nabrajanju, 

sukladno članku 90. Poslovnika Općinskog vijeća prema 

kojem se konačan tekst nekog akta utvrđuje na sjednici 

Općinskog vijeća, bilo je potrebno izvršiti ovu ispravku i 

usklađivanje, s pravnim učinkom od dana kada pravni 

učinak proizvodi i Odluka koja se ispravlja.  

 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O P Ć I N S K I     N AČ E L N I K 
 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE 

Općinski načelnik                                                                                                          

Broj: 01-02-862/11                                                                                                      

Orašje, 29.06.2011. godine 
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Na temelju članka 108. Zakona o organizaciji 

organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine Federacije BiH“ broj 35/05), 

Općinski načelnik, donosi  

 

 

P R A V I L N I K 
o izmjeni Pravilnika o naknadi  

za rad općinskih komisija 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o naknadi za rad općinskih komisija 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/09 i 10/09), u 

članku 5. točka 6 se mijenja i glasi:  

 

6. Gospodarski i posebni objekti (hale, skladišta, 

trgovački centri, trafostanice, benzinske crpke, 

nasipi, ceste, kablovski vodovi i sl.) 

 a) vrijednost radova do 

100.000,00 KM  

0,15 

% 

0,10% 100,00 

 b) vrijednost radova od 

100.000,00 do   

    300.000,00 KM 

0,12 

% 

0,08 

% 

100,00 

 c) vrijednost radova 

preko 300.000,00 KM 

0,08 

% 

0,05 

% 

100,00 

 d) minimalno  100,00 80,00 60,00 

 

  

Članak 2. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 29.06.2011.godine, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

 

         Općinski načelnik  

                                                               Đuro Topić, v.r. 
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