
 

Broj     5         Petak,   19. lipnja  2015. godine 
 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
 

 

Bosna i Hercegovina  

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska  

Općina Orašje  

Općinsko vijeće                                                                                                  

Broj: 01-14-858/15 

Orašje, 18.06 2015. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene 

novine Federacije BiH“ broj 49/06 i 51/09) i članka 37. i 

91. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine 

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

Orašje, na sjednici održanoj dana 18. lipnja  2015. godine 

donosi  

 

O D L U K U 
o preuzimanju obveze naknade štete  

 

Članak 1. 
Općina Orašje, kao prvotužena u predmetu za 

naknadu štete po tužbi Mejre i Osmana Ravkića iz Zagreba 

protiv Općine Orašje, Marković (Pave) Andrije, 

Bernatović (Ive) Pave i Vinković (Đure) Vlade, koji se 

vodi kod Općinskog suda u Orašju pod brojem: 25 0 P 

039711 15 P, radi naknade štete uzrokovane utapanjem 

dvoje djece, preuzima obvezu isplate cjelokupnog iznosa 

štete i troškova parničnog postupka tuženih utvrđenog 

sudskom presudom ili sudskom nagodbom.   

 

Članak 2.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 
                                                    DOPREDSJEDNIK 

                                                 Mehmed Memišević, v.r. 

                                                                                                                  

Bosna i Hercegovina      
Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-31-800/15 

Orašje, 18.6. 2015. godine 

 
 Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 363. 

stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13), članka 3. i 5. 

Pravilnika o postupku Javnog konkursa za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne i 

Hercegovine, kantona, općina i gradova („Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 17/14) i članka 37. Statuta 

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

6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) na sjednici održanoj dana 18. lipnja   

2015.godine, donosi 

 

O D L U K U 
o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju 

putem javnog nadmetanja- licitacije 

 

Članak 1. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi javni 

oglas o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog 

zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja-licitacije radi 

izgradnje stambeno-poslovnog objekta.  

 

Članak 2. 

Predmet prodaje je zemljište označeno kao k.č. 

broj označeno kao broj 613/2 Bukovača –Čar oranica u 

površini od 896 m² upisano u Pl. broj 220 k.o. Orašje I, 

kao d.s. Skupština Općine Orašje sa dijelom 1/1 a što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 33/4 Oranica 

Duvanište u površini od 896 m² upisanoj u e-Zk. uložak 
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br. 1324 k.o. Orašje kao d.s sa prvom korištenja Općine 

Orašje. 

Članak 3. 

Početna kupoprodajna cijena zemljište utvrđuje se 

u iznosu od 22.400,00 KM, a svaki učesnik licitacije je 

dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od 10% od početne 

prodajne cijene.  

 

Članak 4. 

Postupak prodaje neizgrađenog građevinskog 

zemljišta provest će se na način utvrđen u Pravilniku o 

postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama 

u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

općina i gradova („Službene novine Federacije BiH“, broj: 

17/14). 

Članak 5. 

 Nakon završenog postupka licitacije, Općinski 

načelnik će s najpovoljnijim ponuđačem zaključiti 

kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene isprave 

kojim će se odrediti način i uvjeti plaćanja kupoprodajne 

cijene te vrijeme i način predaje nekretnine u posjed 

kupca. 

Članak 6. 

 U slučaju da se po ovom javnom oglasu ne izvrši 

prodaja zemljišta označena u članku 2. temeljem ove 

Odluke raspisat će se ponovni javni oglas. 

 

Članak 7. 

Kopija katastarskog plana zemljišta iz članka 2. 

Odluke sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 
                                                     DOPREDSJEDNIK  
                                                 Mehmed Memišević, v.r. 

                            
Bosna i Hercegovina  

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska  

Općina Orašje  

Općinsko vijeće                                                                                                  

Broj: 01-02-859/15 

Orašje, 18.6. 2015. godine 

 

Na temelju članka 19. Zakona o komunalnom 

gospodarstvu („Narodne novine Županije Posavske“ broj 

1/98, 6/01 i 4/13) 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 

18. lipnja 2015. godine,  donosi  

 

O D L U K U   
o  izmjenama i dopunama Odluke  

o utvrđivanju visine cijene vode i odvodnje 

 
Članak 1. 

 U Odluci o utvrđivanju visine cijene vode i 

odvodnje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 2/06) u 

točki I, podtočka I. Kategorija – domaćinstva, u dijelu 

A/Voda sa odvodnjom brojevi „2,04 ÷2,87“ zamjenjuju se 

brojevima „3,33 – 6,49“.  

 U alineji 5. brojevi „1,74÷2,45“ zamjenjuju se 

brojevima i riječima „2,85 za Ø 20 mm, 3,55 za Ø 25 mm 

i 5,55 za Ø 30 mm“, a brojevi, riječi i znakovi „(Ø20÷30 

mm)“ brišu se.  

 

 U dijelu B/Voda bez odvodnje  brojevi „2,04 

÷2,87“ zamjenjuju se brojevima „3,33 – 6,49“.  

 U alineji 4. brojevi „1,74÷2,45“ zamjenjuju se 

brojevima i riječima „2,85 za Ø 20 mm, 3,55 za Ø 25 mm 

i 5,55 za Ø 30 mm“, a brojevi, riječi i znakovi „(Ø20÷30 

mm)“ brišu se.  

 

Članak 2. 

 U  podtočki II. Kategorija ustanove ( škole, 

bolnice i sl.),  u dijelu A/Voda sa odvodnjom brojevi „2,04 

÷12,92“ zamjenjuju se brojevima „3,33 – 19,36“.  

 U alineji 5. brojevi „1,74÷11,04“ zamjenjuju se 

brojevima i riječima „ 2,85 za Ø 20 mm, 3,55 za Ø 25 mm, 

5,55 za Ø 30 mm i 40 mm, 13,05 za Ø 50 mm i 16,55 za 

Ø 80 mm“, a brojevi, riječi i znakovi „(Ø20÷80 mm)“ 

brišu se.  

 

  U  dijelu B/Voda bez odvodnje brojevi „2,04 

÷12,92“ zamjenjuju se brojevima „3,33  - 19,36“.  

 U alineji 4. brojevi „1,74÷11,04“ zamjenjuju se 

brojevima i riječima „ 2,85 za Ø 20 mm, 3,55 za Ø 25 mm, 

5,55 za Ø 30 mm i 40 mm, 13,05 za Ø 50 mm i 16,55 za 

Ø 80 mm“, a brojevi, riječi i znakovi „(Ø20÷80 mm)“ 

brišu se.  

 

Članak 3. 

U  podtočki III. Kategorija industrija 

(poduzetništvo i obrt), u dijelu A/Voda sa odvodnjom 

brojevi „2,04 ÷12,92“ zamjenjuju se brojevima „3,33 -

19,36“.  

 U alineji 5. brojevi „1,74÷11,04“ zamjenjuju se 

brojevima i riječima „ 2,85 za Ø 20 mm, 3,55 za Ø 25 mm, 

5,55 za Ø 30 mm i 40 mm, 13,05 za Ø 50 mm i 16,55 za 

Ø 80 mm“, a brojevi, riječi i znakovi „(Ø20÷80 mm)“ 

brišu se.  

 

  U  dijelu B/Voda bez odvodnje brojevi „2,04 

÷12,92“ zamjenjuju se brojevima „3,33 – 19,36“.  

 U alineji 4. brojevi „1,74÷11,04“ zamjenjuju se 

brojevima i riječima „ 2,85 za Ø 20 mm, 3,55 za Ø 25 mm, 

5,55 za Ø 30 mm i 40 mm, 13,05 za Ø 50 mm i 16,55 za 

Ø 80 mm“, a brojevi, riječi i znakovi „(Ø20÷80 mm)“ 

brišu se.  
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Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

                                                     DOPREDSJEDNIK 

                                                  Mehmed Memišević, v.r. 

         

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje                                                                                              

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                             

Broj: 01-02-860/15 

Orašje, 18.6. 2015.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 18. lipnja 2015. 

godine, donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama 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, 7/11, 1/12  i 1/15), u članku 10. stavak 2. broj „0,70“, 

zamjenjuje se sa brojem „0,50“, a broj „0,50“ zamjenjuje 

se sa brojem „0,40“.  

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 
                                                   DOPREDSJEDNIK 
                                                    Mehmed Memišević, v.r.                                                                                                                 
 
                                                                                                               

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-23-801/15 

Orašje, 18.6. 2015. godine 

 

 Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 8. 

Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne 

i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i 

Hercegovine“, broj: 49/06) i članka 37. Statuta Općine 

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

i 3/11) na sjednici održanoj dana 18. lipnja 2015.godine, 

donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom 

korištenju javnih površina na području općine Orašje 

 

 
Članak 1. 

 U Odluci o privremenom korištenju javnih 

površina na području općine Orašje („Službeni glasnik 

općine Orašje“, broj: 2/09 i 2/13) u članku 9. dodaje se 

novi stavak 2. koji glasi: 

„ Pravo na privremeno korištenje javnih površina može se 

odobriti i fizičkim osobama koje su kod nadležnog organa 

podnijeli zahtjev za odobrenje obavljanja djelatnosti za 

koju se traži korištenje javne površine.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 12. Odluke u točki 2. iza riječi 

„djelatnosti“ dodaje se „ili potvrda nadležnog organa o 

zaprimljenom zahtjevu za odobrenje obavljanja 

djelatnosti“    

 U članku 27. Odluke o privremenom korištenju 

javnih površina na području općine Orašje („Službeni 

glasnik općine Orašje“, broj: 2/09 i 2/13) iza riječi „iznosi“ 

briše se 

„ 10,00 KM /m² (bez obzira na zonu korištenja).“ i dodaje 

se:  

„ za: 

- I zonu : 10 KM/m² 

- II zonu : 4 KM/m² “. 

 

Članak 3. 

 U članku 28. Odluke iza riječi „iznosi“ briše se: 

„8,00 KM/m² (bez obzira na zone korištenja).“ i dodaje se: 

„ 8,00 KM/m² u I zoni i 3,00 KM/m² u II zoni. 

 

Članak 4. 

 U članku 30. stavak 4. iza riječi u iznosu, briše se 

„ 10,00 KM/m², bez obzira na zonu korištenja.“ i dodaje:  

„10,00 KM/m² u I zoni i 4,00 KM/m² u II zoni.“ 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

 

           DOPREDSJEDNIK 

                                                    Mehmed Memišević, v.r. 

 
 

 

 

Bosna i Hercegovina 
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Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-24-861/15 

Orašje, 18.6. 2015. godine 

 

 

 Na temelju članka 30. Odluke o poticajnim 

mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine 

Orašje ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 4/15.), 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 18. 

lipnja  2015. godine,  donosi  

 

 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje 

 i izbor pristiglih prijava po Javnom pozivu 

 

Članak 1. 

 U Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih 

prijava po Javnom pozivu, broj: 01-24-666-1/15. od 

25.05.2015. godine, za dodjelu investicijskih potpora u 

svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području općine 

Orašje, u 2015. godini, imenuju se:  

 

     1. Pero Baotić , predsjednik, 

     2. Katica Dabić , član, 

     3. Ilija Benković , član, 

     4. Marko Oršolić , član 

     5. Joso Živković , član 

 

 

Članak 2. 

Zadaci Povjerenstva su: 

 

- donijeti Poslovnik o radu, 

- razmotriti prijave pristigle po Javnom pozivu, 

- izvršiti bodovanje i rangiranje pristiglih prijava prema 

kriterijima iz Odluke, 

- dostaviti prijedlog rang liste potencijalnih korisnika      

Općinskom Načelniku radi donošenja konačne Odluke o 

raspodjeli investicijskih potpora u svrhu poticanja razvoja 

poljoprivrede na području općine Orašje za 2015. godinu, 

- pripremiti konačnu Odluku, 

- pripremiti Ugovore za odabrane korisnike. 

 

 

Članak 3. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

                                                      DOPREDSJEDNIK 

                                                  Mehmed Memišević, 

v.r.

  

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-24-862/15 

Orašje, 18.6. 2015. godine 

 

 

Temeljem članka 251. Zakona o osnovama 

sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 

(„Službeni glasnik BiH“, broj: 6/06; 75/06; 44/07; 84/09; 

48/10. i 18/13.) i članka 37. Statuta Općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02; 5/08; 3/11. 

i 5/11.), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana, 

18. lipnja  2015. godine,  donosi 

 

- 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju Vijeća za sigurnost 

prometa na području općine Orašje 

 
Članak 1. 

Razrješavaju se dužnosti članovi Vijeća za 

sigurnost prometa na području općine Orašje: 

1. Josip Marković, Načelnik Odjela prometne 

policije PU – Orašje, 

2. Iljo Miličić, zamjenik Zapovjednika 

Policijske stanice Orašje, 

3. Zlatko Brašnić, inspektor cestovnog prometa i 

cesta Županije Posavske, 

4. Zvonko Brkić, inž. cestovnog prometa (AMK 

„Posavac“ Orašje), 

5. Magdalena Živković, Služba za 

gospodarstvo i infrastrukturu općine 

Orašje, 
6. Slavko Mašić, vijećnik Općinskog vijeća 

Orašje, 

7. Devleta Zubčević, tehnički tajnik. 

 
Članak 2. 

Za članove Vijeća za sigurnost prometa na 

području općine Orašje, imenuju se: 

1. Magdalena Živković, predsjednik 

2. Josip Marković, član 

3. Zlatko Brašnić, član 

4. Zvonko Brkić, član 

5. Pašaga Hećimović, član. 

 
Članak 3. 

Mandat članova Vijeća za sigurnost prometa iz 

članka 2. ovoga Rješenja traje četiri godine. 
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Članak 4. 
Zadaci Vijeća su: 

 

- donijeti Poslovnik o radu, 

- razmatranje pitanja i davanje prijedloga za 

dugoročnije rješavanje sigurnosti prometa na 

području općine Orašje, 

- briga za unapređenje prometnog odgoja i 

osposobljavanja mladih za učestvovanje u 

prometu, 

- provođenje i koordinacija preventivnih aktivnosti 

na putovima i vozilima, 

- unapređenje propagandnog i informativnog 

djelovanja prema učesnicima u prometu, 

- ostvarivanje suradnje i koordinacije sa tijelima i 

organizacijama koje djeluju u oblasti prometa, 

- davanje mišljenja na nacrte Zakona i drugih 

propisa koji kojima se uređuju pitanja od značaja 

za unapređenje i sigurnost prometa, 

- davanje mišljenja na prijedloge za tehničko 

uređenje prometnica i prometne signalizacije, 

- razmatranje prijedloga Mjesnih zajednica od 

značaja za unapređenje i sigurnost prometa, uz 

pozivanje predstavnika MZ-e, čiji se prijedlog 

rješava, te predlaganje konkretnih mjera za 

reguliranje prometa u naseljenim mjestima,  

- obavljanje i drugih poslova koji su od interesa za 

sigurnost prometa, 

-  početkom godine informirati Općinsko vijeće o 

svom radu. 

 

Članak 5. 
Za učešće u radu Vijeća predsjednik i članovi 

imaju pravo na naknadu u iznosu od 50,00 KM po sjednici. 

 
Članak 6. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 
                                                   DOPREDSJEDNIK 

                                               Mehmed Memišević, v.r. 

                                                                                                              
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-23-863/15 

Orašje, 18.6.  2015. godine 

 

Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02; 5/08; 3/11. 

i 5/11.) i članka 14. stavak 1. Odluke o upravljanju 

grobljima („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 8/11; 

5/13; 3/14. i 1/15.), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici 

održanoj dana, 18. lipnja  2015. godine,  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za 

korištenje grobnog mjesta na grobljima u MZ 

Vidovice  
 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Odluku Uprave groblja 

(Uslužna djelatnost „KATIĆ“  Vidovice – vl. Luka Katić, 

ulica Omladinska br. 8.) o visini naknade za dodjelu 

grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog 

mjesta na grobljima u MZ Vidovice, broj: 01-02/15. od 

11.05.2015. godine. 

 

Članak 2. 

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

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

 

                                                          DOPREDSJEDNIK  

                                                          Mehmed Memišević 

    

   

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj:01-02-864/15 

Orašje, 18.6. 2015.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 

18. lipnja  2015. godine, donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu  J.P. "Radiopostaja 

Orašje" d.o.o. Orašje za 2014.godinu 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Izvješće o radu J.P. "Radiopostaja 

Orašje" d.o.o. Orašje za 2014.godinu. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

glasniku Općine Orašje". 

       DOPREDSJEDNIK 

                                                   Mehmed Memišević, v.r. 
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O P Ć I N S K I   N A Č E L N I K 
                  

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               

Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-690/15                                                                                                                                              

Orašje, 11.05.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

ODLUKU                                                                                                                                                                       
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje  Izudinu  Hasanović iz 

Orašja, za jednokratnu pomoć za  troškove liječenja 

supruge 

                           

I 
Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna  Izudinu Hasanović iz 

Orašja,    za jednokratnu pomoć za troškove  liječenja 

supruge, u iznosu od  150,00 KM  (Slovima: stopedeset  

KM). 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

           Općinski načelnik                                                                                                                                                       

                                                Đuro Topić, v.r. 

       

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               

Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-625/15                                                                                                                                                       

Orašje, 21.05.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

   

ODLUKU                                                                                                                                                                    
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje Ani Živković  iz Donje 

Mahale za jednokratnu pomoć za  nabavu lijekova  

 

                  I 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve Proračuna Ani Živković iz Donje 

Mahale,    za jednokratnu pomoć za nabavu lijekova za 

dijabetes , u iznosu od  300,00 KM  (Slovima: tristo  KM). 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

        Općinski načelnik                                                                                                                                                   

                                               Đuro Topić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               

Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-732/15                                                                                                                                                       

Orašje, 22.05.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi: 

   

ODLUKU                                                                                                                                                                 

o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje Sulejmanu Mešić iz 

Brijesnice za jednokratnu pomoć za  liječenje kćerke 

 

I 
Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna Sulejmanu Mešić iz 

Brijesnice,   za jednokratnu pomoć za liječenje kćerke , u 

iznosu od  150,00 KM  (Slovima: stopedeset  KM). 

II 
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Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

                                                               Općinski načelnik                                                                                                                                                               

                                                     Đuro Topić, v.r. 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               
Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-747/15                                                                                                                                                      

Orašje, 28.05.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

ODLUKU                                                                                                                                                                     
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine  Orašje Udruzi „DIV“ iz Tolise, za 

obilježavanje obljetnice  

 

I 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna Udruzi „DIV“ iz Tolise, za 

obilježavanje obljetnice, u iznosu od  250,00 KM  

(Slovima: dvijestopedeset  KM). 

 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614300- Transferi neprofitnim organizacijama; 

pod-pozicija 614329- Transferi Udrugama proisteklim iz 

domovinskoga rata- Obljetnice. 

 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

                     Općinski načelnik                                                                                                                                                  

                       Đuro Topić, v.r. 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               

Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-616/15                                                                                                                                                       

Orašje, 02.06.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

   

ODLUKU                                                                                                                                                                           

o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje Nesibu Kapetanoviću, 

jednokratnu pomoć za  liječenje  

 

I 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna  Nesibu Kapetanoviću iz 

Orašja,  za jednokratnu pomoć za liječenje, u iznosu od  

200,00 KM  (Slovima: dvijesto KM). 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

                                                Općinski načelnik                                                                                                                                                              

                                                   Đuro Topić, v.r. 

 
 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               
Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-740/15                                                                                                                                                 

Orašje, 02.06.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 
glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

   

 

 

ODLUKU                                                                                                                                                                           
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje Dragi Klaiću, jednokratnu 

pomoć za  liječenje   
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I 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna Dragi Klaiću iz Ugljare,  za 

jednokratnu pomoć za liječenje, u iznosu od  200,00 KM  

(Slovima: dvijesto KM). 

 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

           Općinski načelnik                                                                                                                                                  

                         Đuro Topić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               
Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-728/15                                                                                                                                                    

Orašje, 02.06.2015. godine   

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

   

ODLUKU                                                                                                                                                                 
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje Blažu Orkiću, jednokratnu 

pomoć za sanaciju dijela šteta na farmi uzrokovanih 

poplavama   

 

I 
Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna Blažu Orkiću iz Matića,  za 

jednokratnu pomoć za  sanaciju dijela šteta na farmi 

uzrokovanih poplavama, u iznosu  200,00 KM  (Slovima: 

dvijesto KM). 

 

 

 

 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

                                                            Općinski načelnik                                                                                                                                                   

                                                   Đuro Topić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               

Općina Orašje                                                                                                                                       

 Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-536/15                                                                                                                                                       

Orašje, 02.06.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

   

ODLUKU                                                                                                                                                                           
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje Anđi Benković, 

jednokratnu pomoć za liječenje teške bolesti 

 

 I 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna Anđi Benković  iz Ugljare,  

jednokratnu pomoć za liječenje teške bolesti, u iznosu od  

300,00 KM  (Slovima: tristo KM). 

 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

                                                 Općinski načelnik                                                                                                                                                  

                Đuro Topić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               

Općina Orašje                                                                                                                                        
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Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-750/15                                                                                                                                                             

Orašje, 02.06.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

   

ODLUKU                                                                                                                                                                   
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje Gradskom amaterskom 

kazalištu Orašje    

 

I 
Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna Gradskom amaterskom 

kazalištu Orašje, za sufinanciranje gostovanja kazališta 

slijepih i slabovidnih osoba „Novi život“ u Orašju, u 

iznosu   500,00 KM  (Slovima: pesto KM). 

 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614120- Namjenski transferi drugim razinama 

vlasti; pod-pozicija 61412102- Ostala davanja za kulturu. 

 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

          Općinski načelnik                                                                                                                                                  

            Đuro Topić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                    

Federacija Bosne i Hercegovine                                                                                                                           

Županija  Posavska                                                                                                                               

Općina Orašje                                                                                                                                        

Općinski načelnik                                                                                                                                                

Broj: 01-14-785/15                                                                                                                                                     

Orašje, 03.06.2015. godine 

 

Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o izvršavanju 

Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/14), Općinski načelnik 

donosi 

ODLUKU                                                                                                                                                                  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje  Dragi Topiću, 

jednokratnu pomoć za nabavu neophodnih 

lijekova   

 

I 
Iz Proračuna Općine Orašje za 2015. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 10/14) odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve proračuna Dragi Topiću  iz Oštre 

Luke,  jednokratnu pomoć za nabavu neophodnih lijekova, 

u iznosu od  200,00 KM  (Slovima: dvijesto KM). 

II 

Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; pod-

pozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist 

pozicije 614200- Tekući transferi pojedincima; pod-

pozicija 614231-Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

III 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije 

Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti. 

 

Općinski načelnik                                                                                                                                                  

Đuro Topić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska  

Općina Orašje          

Općinski načelnik                                                                                  

 

Broj: 01-02-731/15 

Orašje, 19.05.2015. godine  

 

Na temelju članka 46. Zakona o državnim 

službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u 

Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ 

broj 9/13, 11/13 i 2/14) i članka 58. Pravilnika o radnim 

odnosima (Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/12) 

Općinski načelnik donosi 

 

PRAVILNIK 

o izmjenama i dopunama Pravilnika  

o korištenju godišnjeg odmora i dopusta   

 

Članak 1. 

 

U Pravilniku o korištenju godišnjeg odmora i 

dopusta („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/11 i 

5/12) u članku 16. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) 

i (3) koji glase:  
„(2) Iznimno, državnom službeniku i 

namješteniku može se odobriti neplaćeni dopust u trajanju 

duljem od 30 radnih dana u sljedećim slučajevima:  

a) boravak u inozemstvu radi spajanja obitelji, 

ukoliko bračni drug državnog službenika boravi u 

inozemstvu na temelju odluke nadležnog tijela Federacije 

ili nadležne ustanove Bosne i Hercegovine,   
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b) školovanja koje nije obuhvaćeno organiziranim 

oblicima obuke koju provode tijela i ustanove u Federaciji, 

odnosno u Bosni i Hercegovini, a koje doprinosi ukupnom 

usavršavanju državnog službenika i namještenika,   

c) iz drugih opravdanih razloga, o čemu odluku 

donosi Općinski načelnik.  

 

(3) Dopust iz stavka (2) točka a) ovog članka ne 

može trajati duže od četiri godine, dopust iz stavka (3) 

točka b) ovog članka ne može trajati duže od dvije godine, 

a dopust iz stavka (3) točka c) ovog članka ne može trajati 

duže od jednu godinu.“ 

Dosadašnji stavci (2) do (4) postaju stavci (4) do 

(6). 

U dosadašnjem stavku (2), sada stavku (4), iza 

broja „(1)“ dodaju se riječ i broj „ i (2).    
 

Članak 2. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

         Općinski načelnik 

            Đuro Topić, v.r.                                                                                                               

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

1. Odluka o preuzimanju obveze naknade štete  -------------------------------------------------------------------------------  82 

2. Odluka o prodaji gradskog građevinskog zemljišta u Orašju putem javnog nadmetanja-licitacije  --------------- 82 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine cijene vode i odvodnje  ---------------------------- 83 

4. Odluka o izmjenama Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu Orašju  --------------------------- 84 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju                                                                            

javnih površina na području općine Orašje  ---------------------------------------------------------------------------------- 84 

6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje                                                                                                

i izbor pristiglih prijava po javnom pozivu  ---------------------------------------------------------------------------------- 85 

7. Rješenje o razrješenju i imenovanju Vijeća za sigurnost prometa na području općine Orašje  -------------------  85 

8. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o visini naknade za dodjelu grobnog                                                         

mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta na grobljima u MZ-i Vidovice  --------------------------- 86 

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje za 2014. godinu  --------------- 86 

 

OPĆINSKI NAČLENIK 
 

10. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                      

Izudinu Hasanović iz Orašja, za jednokratnu pomoć za troškove liječenja supruge --------------------------------- 87 

11. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                                

Ani Živković iz Donje Mahale za jednokratnu pomoć za nabavu lijekova  ------------------------------------------- 87 

12. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                        

Sulejmanu Mešić iz Brijesnice za jednokratnu pomoć za liječenje kćerke  -------------------------------------------  87 

13. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                            

Udruzi „DIV“ iz Tolise za obilježavanje obljetnice   ----------------------------------------------------------------------  88 

14. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                                   

Nesibu Kapetanoviću,  jednokratna pomoć za liječenje  ------------------------------------------------------------------- 88 

15. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                   

Dragi Klaić, jednokratnu pomoć za liječenje  -------------------------------------------------------------------------------- 88 

16. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                             

Blažu Orkiću, jednokratnu pomoć za sanaciju dijela šteta na farmi uzrokovanih poplavama  --------------------- 89 

17. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                                  

Anđi Benković , jednokratnu pomoć za liječenje teške bolesti  ---------------------------------------------------------  89 

18. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                          

Gradskom amaterskom kazalištu Orašje  ------------------------------------------------------------------------------------- 90 

19. Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna općine Orašje                                                           

Dragi Topić, jednokratnu pomoć za nabavu neophodnih lijekova  ------------------------------------------------------ 90 

20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju godišnjeg odmora i dopusta  -------------------------- 90 

 

 

 



Orašje, 19.6. 2015. god.                       Službeni glasnik Općine Orašje                                        Broj 5 , Stranica 92                                              
 

 

 

 

 

 

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 

 

 


