
 

 

 

Broj 8 Četvrtak,   11. rujan   2009. godine, Orašje 
 

 

 

 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 
 

Temeljem članka 37.  Statuta općine Orašje 

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

Općinsko vijeće Orašje na sjednici  održanoj dana 10. 

rujna 2009. godine,   d o n o s i 
 

O D L U K U 

o poticajnim mjerama za razvoj poljoprivrede  

na području općine Orašje 
 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuju se način, uvjeti i 

postupak dodjele nepovratnih sredstava iz Proračuna 

općine Orašje za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: 

subvencija) u svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na 

području općine Orašje. 

 

Članak 2. 

 Sredstva za subvencije predviđene ovom 

Odlukom osigurana su u Proračunu općine Orašje za 2009. 

godinu, na poziciji Transfer za poticaj poljoprivrede – 

ekonomski kod 614 900. 

 

Članak 3. 

 Subvencije se dodjeljuju za projekte koji imaju za 

cilj razvoj i unapređenje poljoprivrede i to: 

1. Investicijska ulaganja: Sanacija njivskih puteva na 

području MZ Vidovice – Kopanice i sanacija skele 

i skelskog prijelaza prema Burumima; 

2.  postavljanje protugradnih mreža u voćnjacima; 

3. Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj 

proizvodnji; 

4. Sufinanciranje organizirane izrade pedološke 

analize poljoprivrednog zemljišta; 

5. Sufinanciranje troškova izrade projektne 

dokumentacije za izgradnju farmskih objekata. 

 

Članak 4. 

 Pravo na subvencije iz članka 3. točka 2., 3., 4., i 

5 . ove Odluke mogu ostvariti: 

a) fizičke osobe koje se bave poljoprivrednom 

proizvodnjom (koje su podnijele zahtjeve za upis 

u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) i 

Registar klijenata (RK) pri nadležnom organu; 

b) obrtnici registrirani za obavljanje poljoprivredne 

djelatnosti pri nadležnom organu; 

c) pravne osobe registrirane za obavljanje 

poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom sudu 

(gospodarska društva, zadruge). 

 

II. PROJEKTI ZA RAZVOJ I 

UNAPREĐENJE POLJOPRIVREDE 

 

1. Sanacija njivskih putova na području MZ Vidovice – 

Kopanice i sanacija skele i skelskog prijelaza prema 

Burumima 

 

Članak 5. 

Za sanaciju devastiranih dijelova njivskih puteva na 

području MZ Vidovice – Kopanice koji stanjem u kojem 

se nalaze skoro pa onemogućavaju prometovanje u dužini 

od 4.000 metara odobravaju se sredstva u iznosu 40.000,00 

KM za sanaciju istih. Potrebno izvršiti prvo nasipanje 

krupnim kamenom (tucanikom), a potom šljunkom za 

nasipanje. 
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Članak 6.  

 Za sanaciju skele (zamjena dotrajalih dijelova i 

farba 

nje) i sanaciju skelskog prijelaza Burumi odobravaju se 

sredstva u iznosu od 7.000,00 KM. 

 

2. Postavljanje protugradnih mreža u voćnjacima 

 

Članak 7. 

 Subvencija za postavljanje protugradnih mreža u 

voćnjacima dodjeljuje se u iznosu od 4.000,00 KM/ha, s 

tim što maksimalan iznos dodijeljenih sredstava po 

zahtjevu ne može biti veći od 8.000,00 KM. 

 

 

3. Izgradnja sustava za navodnjavanje u voćarskoj 

proizvodnji 

 

Članak 8. 

 Subvencija za izgradnju sustava za navodnjavanje 

„kap po kap“ u voćarskoj proizvodnji dodjeljuje se u 

iznosu od 2.500,00 KM/ha, s tim što maksimalni iznos 

dodijeljenih sredstava po zahtjevu ne može biti veći od 

5.000,00 KM. 

 

Članak 9. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencije iz 

članka 7. i 8. ove Odluke su slijedeći: 

- da se prebivalište odnosno sjedište podnositelja 

prijave, kao i mjesto ulaganja nalaze na području 

općine Orašje; 

- da se ulaganje izvrši u tekućoj godini u kojoj se 

podnosi prijava na Javni poziv; 

- da je podnositelj prijave za podizanje istog ostvario 

poticaj Vlade Županije Posavske u ranijim godinama; 

- da je površina voćnjaka minimalno 0,2 ha; 

- da je voćnjak zasađen jabukom, kruškom, breskvom ili 

šljivom. 

 

 

4. Sufinanciranje organizirane izrade pedološke 

analize poljoprivrednog zemljišta 

 

Članak 10. 

 Subvencija za sufinanciranje organizirane izrade 

pedološke analize poljoprivrednog zemljišta putem 

Udruga poljoprivrednih proizvođača dodjeljuje se u visini 

50% iznosa analize po uzorku, s tim što maksimalan iznos 

dodijeljenih sredstava za ovu namjenu po Udruzi ne može 

biti veći od 2.500,00 KM. 

 

Članak 11. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na subvencije iz 

članka 10. ove Odluke su slijedeći: 

- da su članovi Udruge poljoprivredni proizvođači sa 

područja općine Orašje; 

- da se analiza izvrši u tekućoj godini u kojoj se podnosi 

prijava za Javni poziv; 

- da se uloženi iznos u analizu zemljišta dokumentira sa 

računima. 

 

 

5. Sufinanciranje troškova izrade projektne 

dokumentacije za izgradnju farmskih objekata 

 

Članak 12. 

Subvencija sufinanciranja izrade projektne dokumentacije 

za izgradnju farmskih objekata dodjeljuju se u slijedećim 

iznosima: 

- za farmski objekt površine 100 – 500 m2 subvencija 

iznosi 250,00 KM; 

- za farmski objekt površine 501 – 1.000 m2 subvencija 

iznosi 500,00 KM; 

- za farmski objekt površine preko 1.000 m2 subvencija 

iznosi 1.000,00 KM. 

 

Članak 13. 

 Uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju iz 

članka 12. ove Odluke su slijedeći: 

- da se prebivalište odnosno sjedište podnositelja prijave 

nalazi na području općine Orašje; 

- da je podnositelju prijave poljoprivreda osnovno 

zanimanje; 

- da se farmski objekt gradi na području općine Orašje; 

- da je podnositelj prijave ishodio potrebite suglasnosti 

i dozvole od nadležne općinske Službe za građenje. 

 

 

III. POSTUPAK DODJELE 

SUBVENCIJA 

 

Članak 14. 

Postupak dodjele subvencija  iz članka 3, točke 2. – 5. 

provodi se putem javnog poziva koji raspisuje Općinski 

Načelnik. 

 Prijave na javni poziv podnose se u roku od 30 

(trideset) dana od dana objavljivanja Javnog poziva u 

sredstvima informiranja. 

 Javni poziv sadrži uvjete za pristupanje istom, 

vrijeme trajanja javnog poziva, potrebitu dokumentaciju 

koja se prilaže uz prijavu na Javni poziv, te naziv tijela 

kome se podnose prijave. 

 

Članak 15. 

 Ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava izvršiti će 

Povjerenstvo imenovano od strane Općinskog Vijeća i 

sačiniti rang listu prema utvrđenim kriterijima. 

 

Članak 16. 

 Ovlašćuje se općinski Načelnik će temeljem rang 

liste Povjerenstva donese Odluku o   raspodjeli sredstava 
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iz Proračuna Općine (ekonomski kod 614 900) i zaključi 

Ugovor s korisnicima subvencije s jasnim jamstvima i 

rokovima realizacije. 

 

Članak 17. 

 Nadzor nad realizacijom ove Odluke provodi 

Služba za gospodarstvo i infrastrukturu općine Orašje. 

 Realizacija ove Odluke biti će prezentirana 

Općinskom Vijeću Orašje, u IV – kvartalu t.g., sukladno 

Programu rada OV-a, za 2009. godinu. 

 

Članak 18. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

«Službenom glasniku općine Orašje». 

 

Bosna i Hercegovina       

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA                                                                                 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće  

Broj: 01-02-978/09 

Orašje, 10.09. 2009. godine 

PREDSJEDNIK 

      Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Na temelju članka 7. Zakona  o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH 

("Službene novine Federacije BiH", broj: 34/03.) i  članka 

37. Statuta općine Orašje ("Službeni glasnik općine 

Orašje", broj: 6/02. i 5/08.),  Općinsko vijeće Orašje, na 

sjednici održanoj dana  10. rujna 2009. godine,  d o n o s i 

 

 

O D L U K U 
o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

predsjednika i članova Nadzornog odbora JP 

"Veterinarska stanica" d.o.o. Orašje 

 

 

Članak 1. 

 Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje 

predsjednika i članova Nadzornog odbora JP 

"Veterinarska stanica" d.o.o. Orašje. 

 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Općinski Načelnik da raspiše Javni 

natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova 

Nadzornog odbora JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Orašje. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo za izbor i predlaganje kandidata za 

članove Nadzornog odbora JP "Veterinarska stanica" 

d.o.o. Orašje imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora 

za izbor i imenovanje.  

 

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

ista će biti objavljena u "Službenom glasniku Općine 

Orašje". 

 

  

Bosna i Hercegovina    

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA         

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-981/09 

Orašje, 10.09. 2009. godine    

                 PREDSJEDNIK 

Antun Mikić,v.r. 

 

 

 

 Na temelju članka 7. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH 

("Službene novine Federacije BiH", broj: 34/03.) i članka 

37. Statuta općine Orašje ("Službeni glasnik općine 

Orašje", broj: 6/02. i 5/08.), Općinsko vijeće Orašje, na 

sjednici održanoj dana  10. rujna  2009. godine,                d 

o n o s i 
 

 

O D L U K U 
o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

predsjednika i članova Nadzornog odbora JP 

"Vodovod i odvodnja" d.o.o. Orašje 

 

 

Članak 1. 

 Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje 

predsjednika i članova Nadzornog odbora JP "Vodovod i 

odvodnja" d.o.o. Orašje. 

 

 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Općinski Načelnik da raspiše Javni 

natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova 

Nadzornog odbora JP "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Orašje. 

 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo za izbor i predlaganje kandidata za 

članove Nadzornog odbora JP "Vodovod i odvodnja" 

d.o.o. Orašje imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora 

za izbor i imenovanje.  

 

 

Članak 4. 
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 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

ista će biti objavljena u "Službenom glasniku Općine 

Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA         

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-982/09 

Orašje, 10.09. 2009. godine                    PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 Na temelju članka 7. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH 

("Službene novine Federacije BiH", broj: 34/03.) i članka 

37. Statuta općine Orašje ("Službeni glasnik općine 

Orašje", broj: 6/02. i 5/08.),  Općinsko vijeće Orašje, na 

sjednici održanoj dana  10.rujna  2009. godine, d o n o s i 

 

O D L U K U 
o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

predsjednika i članova Nadzornog odbora JP 

"Komunalac" d.o.o. Orašje 

 

Članak 1. 

 Raspisuje je se Javni natječaj za izbor i 

imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP 

"Komunalac" d.o.o. Orašje. 

 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se Općinski Načelnik da raspiše Javni 

natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova 

Nadzornog odbora JP "Komunalac" d.o.o. Orašje. 

 

Članak 3. 

 Povjerenstvo za izbor i predlaganje kandidata za 

članove Nadzornog odbora JP "Komunalac" d.o.o. Orašje 

imenuje Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje.  

Članak 4. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

ista će biti objavljena u "Službenom glasniku Općine 

Orašje". 

       

Bosna i Hercegovina      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA       

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-983/09                                                                                

Orašje, 10. 09. 2009. godine                     PREDSJEDNIK                                                                                  

                    Antun Mikić, v.r. 

Na temelju članka 34. Zakona o ustanovama 

(«Narodne novine Županije Posavske», broj: 5/98), članka 

37. Statuta Općine Orašje («Službeni glasnik Općine 

Orašje», broj: 6/02 i 5/08) i članka 12. Statuta «Doma 

zdravlja Orašje» («Službeni glasnik Općine Orašje», broj: 

2/05)  Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana  

10. rujna 2009.godine, d o n o s i 

 

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

kandidata za upražnjenu poziciju člana Upravnog 

vijeća «Dom zdravlja» Orašje 

 

  

I 

 Donosi se odluka o raspisivanju  Javnog natječaja 

za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju 

člana Upravnog vijeća «Dom zdravlja» Orašje i to: 

- jedan član predstavnik zdravstvenih djelatnika 

Doma zdravlja Orašje. 

 

      II 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše Javni 

natječaj za izbor i imenovanje kandidata za upražnjenu 

poziciju člana Upravnog vijeća «Dom zdravlja» Orašje. 

 

     III 

 Povjerenstvo za izbor i predlaganje kandidata za 

člana Upravnog vijeća  «Dom zdravlja» Orašje imenuje 

Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i 

imenovanje. 

 

                 IV 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljena u «Službenom glasniku Općine Orašje» 

 

Bosna i Hercegovina           

FEDERACIJA BOSNA I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA     

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-985/09    

Orašje, 10.09.2009. godine 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 Na temelju članka 34. Zakona o ustanovama 

(«Narodne novine Županije Posavske», broj: 5/98),  članka 

37. Statuta Općine Orašje («Službeni glasnik Općine 

Orašje», broj: 6/02 i 5/05) i članka 19. Statuta dječjeg 

vrtića «Pčelica» Orašje («Službeni glasnik Općine 

Orašje», broj: 7/99) Općinsko vijeće Orašje na sjednici 

održanoj dana 10. rujna 2009.godine,   d o n o s i 

    

O D L U K U 
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 o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje  

članova  Upravnog vijeća JU dječjeg vrtića «Pčelica» 

Orašje 

I 

 Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje 

članova Upravnog vijeća JU dječjeg vrtića «Pčelica» 

Orašje 

II 

 Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše Javni 

natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća 

JU Dječjeg vrtića «Pčelica» Orašje. 

III 

 Povjerenstvo za izbor i predlaganje kandidata za 

članove Upravnog vijeća JU dječjeg vrtića «Pčelica» 

Orašje imenuje Općinsko vijeće Orašje na prijedlog 

Odbora za izbor i imenovanje. 

IV                                                                                        

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit 

će se u «Službenom glasniku Općine Orašje» 

 

Bosna i Hercegovina       

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA               

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-989/09 

Orašje, 10. rujna 2009.godine    

                                         PREDSJEDNIK

     Antun Mikić, v.r.

   

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-979/09 

Orašje, 10.09. 2009. godine     

     

             

 Na temelju članka 259. Zakona o gospodarskim 

društvima ("Službene novine Federacija BiH" broj: 23/99, 

45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana  10. rujna  2009. 

godine,  d o n o s i 

 

R J E Š E N J E  
o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog 

odbora JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Orašje 

Članak 1. 

 Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi 

Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Veterinarska 

stanica" d.o.o. Orašje: 

 

1. Joso Vincetić, predsjednik 

2. Ivanka Stanić, član 

3. Zoran Topić, član 

 

Članak 2.  

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku općine Orašje“. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj:  01-02-980/09 

Orašje, 10.09. 2009. godine    

     

                                                  

 Na temelju članka 259. Zakona o gospodarskim 

društvima ("Službene novine Federacija BiH" broj: 23/99, 

45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana  10. rujna  2009. 

godine,  d o n o s i 

 

R J E Š E N J E  
o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog 

odbora JP "Vodovod i odvodnja" d.o.o. Orašje 

 

 

Članak 1.  

 Razrješavaju se dužnosti predsjednik i članovi 

Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Vodovod i 

odvodnja" d.o.o. Orašje: 

 

1. Marko Kamenjaš, predsjednik 

2. Anto Mikić, član 

3. Satka Redžepović, član 

 

 

Članak 2.  

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u Službenom glasniku općine Orašje. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 
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FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-984/09     

Orašje,  10. 09. 2009. godine 

 

 

Na temelju članka 6.i 9.Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH 

(„Službene novine F BiH“,broj 34/03), Odluke o 

raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

članova Nadzornog odbora JP „Veterinarska stanica“ 

d.o.o. Orašje („Službeni glasnik općine Orašje, broj 8/09), 

Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i 

imenovanje članova Nadzornog odbora   JP „Vodovod i 

odvodnja“ d.o.o. Orašje („Službeni glasnik općine Orašje, 

broj 8/09) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za 

izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora  JP 

„Komunalac“ d.o.o. Orašje, („Službeni glasnik općine 

Orašje, broj 8/09), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici 

održanoj dana  10. rujna 2009.godine, d o n o s i 

 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Komisije za izbor i  

predlaganje kandidata 

 

Članak 1. 

 U Komisiju za izbor i predlaganje kandidata za 

članove Nadzornog odbora JP“Veterinarska stanica“ 

d.o.o. Orašje, JP „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje i JP 

„Komunalac“ d. o.o. Orašje, imenuju se: 

 

 1.  Janja Nedić, 

 2.  Ana Maskaljević, 

 3.  Ilija Kobaš, 

 4.  Marijan Oršolić i 

 5.  Zikrija Kičin. 

 

Članak 2. 

 Zadatak Komisije iz članka 1.ovog Rješenja je da, 

sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, pregleda 

pristigle prijave,sačini listu s užim izborom kandidata, 

obavi intervju sa kandidatima koji su ušli u uži izbor i 

dostavi prijedlog  rang-liste najboljih kandidata 

Općinskom vijeću na konačno imenovanje. 

 

Članak 3. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a 

objavit će se u „Službenom glasniku općine Orašje“. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-860/09     

Orašje,  10. 09. 2009. godine 

        

 

 Na temelju članka 40. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti («Narodne novine Županije Posavske», broj: 06/03) 

i  članka 34. stavak 3. Zakona o ustanovama («Narodne 

novine Županije Posavske», broj: 5/98),  Općinsko vijeće 

Orašje na sjednici održanoj dana 10. rujna 2009. godine,  

d o n o s i 

 

 

R J E Š E NJ E 
o razrješenju člana Upravnog vijeća  

«Dom zdravlja» Orašje 

 

 

Članak 1. 

 Razrješava se dužnosti član Upravnog vijeća 

«Dom zdravlja» Orašje: Ljiljana Leovac - predstavnik 

zdravstvenih djelatnika Dom zdravlja Orašje 

 

Članak 2. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom glasniku Općine Orašje» 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-986/09    

Orašje, 10.09. 2009. godine 

       

  

 Na temelju članka 9. Zakona o ministarskim, 

vladinim i imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 

(«Službene novine Federacije BiH», broj: 34/03) i točke 

III Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i 

imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju člana 

Upravnog vijeća «Dom zdravlja» Orašje („Službeni 

glasnik općine Orašje“,broj 8/09) Općinsko vijeće Orašje, 
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na sjednici održanoj dana  10. rujna 2009.godine,            d 

o n o s i 
  

 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Povjerenstva za izbor i predlaganje 

kandidata za člana Upravnog vijeća «Dom zdravlja» 

Orašje 

 

I 

 U Povjerenstvo za izbor i predlaganje kandidata za 

člana Upravnog vijeća «Dom zdravlja» Orašje imenuje se: 

 

 1.   Gabrijela Martinović, 

 2.    Ilija Kobaš, 

 3.    Rizama Tukulj, 

 4.    Mato Oršolić i 

 5.    Berislav Živković 

II 

 Zadatak Povjerenstva je da, sukladno odredbama 

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine, pregleda pristigle prijave, 

sačini listu s užim izborom kandidata, obavi intervju sa 

kandidatima koji su ušli u uži izbor i dostavi prijedlog 

rang-liste najboljih kandidata Općinskom vijeću na 

konačno imenovanje. 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom glasniku Općine Orašje». 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-988/09 

Orašje, 10.09. 2009. godine    

            

 

 Na temelju članka 34. stavak 3. Zakona o 

ustanovama («Narodne novine Županije Posavske», 

broj:5/98) i članka 37. Statuta Općine Orašje («Službeni 

glasnik Općine Orašje», broj: 6/02 i 5/05), Općinsko vijeće 

Orašje na sjednici održanoj dana 10. rujna 2009.godine,       

d o n o s i 

 

 

R J E Š E NJ E 

o razrješenju članova Upravnog vijeća  

JU dječjeg vrtića «Pčelica» Orašje 

I 

 Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog vijeća 

JU dječjeg vrtića «Pčelica» Orašje: 

 

1. Ružica Marković 

2. Anis Nurkić 

3. Nikola Ilišević 

4. Nadira Arpadžić 

5. Mandica Kosić 

II 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom glasniku Općine Orašje» 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r.

   

    

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-990/09 

Orašje, 10.09. 2009. godine    

             

 

 Na temelju članka 9. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 

34/03) i točke III Odluke o raspisivanju Javnog natječaja 

za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća JU dječjeg 

vrtića «Pčelica» Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“, 

broj 8/09), Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj 

dana 10. rujna 2009.godine, d o n o s i 

 

 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Povjerenstva za izbor i predlaganje 

kandidata za članove Upravnog vijeća JU dječjeg 

vrtića «Pčelica» Orašje 

 

I 

 U Povjerenstvo za izbor i predlaganje kandidata 

za članove Upravnog vijeća JU dječjeg vrtića «Pčelica» 

Orašje, imenuju se: 

 

 1.  Marinko Oršolić, 

 2.  Pejo Ivanović, 

 3.  Ilija Kobaš, 
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 4.  Ivo Dominković i 

 5.  Joso Vincetić. 

 

II 

 Zadatak Povjerenstva je da, sukladno odredbama 

Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine, pregleda pristigle prijave, 

sačini listu s užim izborom kandidata, obavi intervju sa 

kandidatima koji su ušli u uži izbor i dostavi prijedlog 

rang-liste najboljih kandidata Općinskom vijeću Orašje na 

konačno imenovanje. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom glasniku Općine Orašje». 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r 

       

   

Bosna i Hercegovina                                                                                                      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

O P Ć I N A   O R A Š J E 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-31-1199/09 

Orašje, 10.09. 2009.godine  

 

 

              Na temelju članka 16. stavak 1., 2., 3., te 

članka 45. stavak 1. Zakona o građevinskom zemljištu 

(„Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, 

broj 67/05), u predmetu dodjele neizgrađenog 

građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja, 

Općinsko vijeće Orašje, na svojoj sjednici održanoj 

dana  10. rujna  2009. godine, d o n o s i                                                                                                                                                                 

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

 

1.  Josipu Petriću iz Orašja, V ulica broj 

19A, Općinsko vijeće Orašje dodjeljuje neizgrađeno 

građevinsko zemljište, označeno kao k.č. broj 

1049/177, u površini od 477 m², upisane u Pl. broj 

220/96, K.O. Orašje I, na korištenje radi građenja 

stambenog objekta u skladu sa Odlukom o 

provođenju prostornog plana općine Orašje i 

urbanističko–tehničkim uvjetima utvrđenim od 

nadležnog organa za navedenu građevinsku parcelu. 
2. Za dodijeljeno građevinsko zemljište iz točke 1. 

ovog Rješenja, korisnik je obvezan platiti naknadu od 

32,00 KM/m² što iznosi 15.264,00 KM, umanjenu za 40%, 

što ukupno iznosi 9.158,40 KM (devettisuća 

stotinupedesetosam konvertibilnih marka i četrdeset 

feninga), s tim što cijena neizgrađenog građevinskog 

zemljišta obuhvata i izgradnju osnovne infrastrukture. 

Navedeni iznos, za dodijeljeno građevinsko 

zemljište, korisnik će u cijelosti uplatiti do 

pravomoćnosti Rješenja, na žiro račun broj: 

3380002200022831, na Proračun Općine Orašje, kod 

Unicredit Zagrebačke 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 

građevinske parcele radi građenja, odustane od   

građenja, obvezan je građevinsku 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 društvene svojine sa 

pravom korištenja radi građenja u korist:                          

Josipa Petrića iz Orašja, V ulica broj 19A 

O b r a z l o ž e n j e 

Na temelju članka 5. Odluke o uvjetima i načinu 

dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta („Službeni 

glasnik općine Orašje“ broj 2/07, 9/07) i Odluke o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Orašju, stambeno naselje Jug II 

(„Službeni glasnik općine Orašje“ broj 4/09), Služba 

prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova Općine 

Orašje, raspisala je 01.06.2009. i 08.06.2009. godine Javni 

natječaj za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog 

zemljišta na korištenje radi građenja u Orašju, stambeno 

naselje Jug II.   

Povjerenstvo za provedbu natječaja je, nakon 

razmatranja pristigle prijave, cijeneći je prema postojećim 

kriterijima, sastavila zapisnik i donijela zaključak kojim 

predlaže dodjelu predmetne parcele, označene u točki 1. 

Rješenja, Josipu Petriću iz Orašja.                                                                                                                       

Za dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište 

korisnik je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Orašju („Službeni glasnik općine 

Orašje“ broj 4/09), u iznosu od 32,00 KM/m² što iznosi 

15.264,00 KM, a obzirom da korisnik ima status 

dragovoljca-veterana Domovinskog rata, to mu je i 

naknada za dodijeljeno zemljište, u skladu s člankom 21. 

Odluke o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog 

građevinskog zemljišta, umanjena za 40%, tako da iznosi 
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ukupno 9.158,40 KM (devettisuća stotinupedesetosam 

konvertibilnih marka i četrdeset feninga). 

Na temelju navedenog, i u smislu odredaba 

Zakona o građevinskom zemljištu, Općinsko vijeće 

Orašje, riješilo je kao u izreci  Rješenja. 
 Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba, ali 

se može pokrenuti upravni spor, tužbom koja se podnosi 

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

prijema ovog Rješenja. 

 

 

PREDSJEDNIK  

Antun Mikić, v.r. 

                                    

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA  POSAVSKA 

O P Ć I N A  O R A Š J E  

Općinsko vijeće 

Broj:01-02-593/09 

Orašje, 10. 09. 2009.godine 

     

 

         Na temelju članka 237.stavak 1. Zakona o upravnom 

postupku („Službene novine FBiH“, broj 2/98, 48/99), 

razmatrajući prigovor Ilije Đurčević iz Oštre Luke, 

Općinsko vijeće općine Orašje, d o n o s i                

 

Z A K L J U Č A K 

          Odbija se prigovor Ilije Đurčevića iz Oštre Luke, 

ulica K.Tomislava br.72, izjavljen protiv Zaključka 

Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi 

građenja, broj 01-02-593/09 od 22.06.2009.godine, kao 

neutemeljen. 

 

O b r a z l o ž e n j e 

        Zaključkom o prijedlogu dodjele neizgrađenog 

građevinskog zemljišta radi građenja, donesenog od strane 

Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi 

građenja, broj 01-02-593/09 od 22.06.2009.godine,  

predloženo je da se prijava Ilije Đurčevića iz Oštre Luke 

odbaci zbog nekompletne dokumentacije. 

 Protiv zaključka Povjerenstva, podnositelj prijave 

na natječaj, podnio je prigovor Općinskom Vijeću u kojem 

navodi  da je za raspisani Natječaj saznao posljednji dan i 

da nije imao vremena podnijeti svu potrebnu 

dokumentaciju, a kako se na ovakve natječaje prijavljuje 

prvi puta, nema iskustva u istome, te je smatrao da ostalu 

dokumentaciju može naknadno dostaviti. Stoga ulaže 

prigovor i traži da se njegova prijava sa naknadno 

dostavljenom dokumentacijom, razmotri. 

  Prigovor je neutemeljen. 

U  Javnom natječaju objavljenom 

01.06.2009.godine u točki 10., navedeno je što je potrebno 

priložiti kao dokaze uz prijavu za učešće u ovom postupku, 

a u točki 11, naveden je način na koji se prijave predaju, 

da se predaju u zatvorenim kovertama, te rok za 

podnošenje prijava. Također je navedeno i to, da 

nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u 

razmatranje. 

Javni natječaj je bio otvoren 15 dana, objavljivan 

je svakodnevno na Radio postaji Orašje, bio je izložen na 

oglasnoj ploči općine, te objavljen na službenoj web 

stranici općine Orašje. Sve obavijesti bile su dostupne 

svima zainteresiranim pa i samom podnositelju prigovora, 

tako da njegovo neznanje o vremenu trajanja natječaja i 

njegovo neiskustvo u sudjelovanju nije moglo biti 

opravdanjem da Povjerenstvo prihvati naknadno 

dostavljenu dokumentaciju i da uzme u razmatranje 

njegovu tako dopunjenu prijavu. Na taj način bi se narušila 

pravila objavljenog natječaja, a samim tim bi se narušili 

principi zakonitosti te ravnopravnosti svih učesnika.  

 Prema ovakvom činjeničnom stanju, utvrđeno je 

da je Povjerenstvo pravilno provelo postupak javnog 

natječaja, izvršilo analizu prijave podnositelja i da je 

zaključak o odbacivanju prijave zbog nepotpune 

dokumentacije, utemeljen. Stoga je, na temelju članka 

237.stavak 1. Zakona u upravnom postupku, odlučeno kao 

u izreci zaključka. 

 

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka 

nije dopuštena žalba,ali se može pokrenuti upravni spor 

tužbom kod Kantonalnog suda u Odžaku roku od 30 dana 

od dana dostavljanja ovog zaključka .                                                                                                                 

 

PREDSJEDNIK  

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA  POSAVSKA 

OPĆINA  ORAŠJE  

Općinsko vijeće 

Broj:01-02-593/09 

Orašje, 10.09. 2009.godine 

     

         Na temelju članka 237.stavak 1. Zakona o 

upravnom postupku („Službene novine FBiH“, broj 

2/98, 48/99), razmatrajući prigovor Marinka 

Dominković iz Grebnica, Općinsko vijeće općine 

Orašje, d o n o s i                

Z  A  K  L  J  U  Č  A  K 
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          Odbija se prigovor Marinka Dominkovića iz 

Grebnica, ulica Brune Bušić broj 44, izjavljen protiv 

Zaključka Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za 

dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na 

korištenje radi građenja, broj 01-02-593/09 od 

22.06.2009.godine, kao neutemeljen.                  

    

O b r  a z l o ž e n j e 

        Zaključkom o prijedlogu dodjele neizgrađenog 

građevinskog zemljišta radi građenja, donesenog od strane 

Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi 

građenja, broj 01-02-593/09 od 22.06.2009.godine,  

predložena je dodjela neizgrađenog građevinskog 

zemljišta i to: 

1. Josipu Petriću iz Orašja, k.č. broj 1049/177 u 

površini od 477 m² uz naknadu od 15. 264,00 KM 

umanjenu za 40%, što ukupno iznosi  9. 158,40 

KM,  

2. Marinku Dominkoviću iz Grebnica, k.č. broj 

1049/213 u površini od 715 m² uz naknadu od 22 

880,00 KM. 

 Protiv zaključka Povjerenstva, podnositelj prijave 

na natječaj, podnio  je prigovor Općinskom Vijeću u 

kojem navodi: 

- da je u prijavi aplicirao alternativno za obje čestice, 

k.č. broj 1049/177 i k.č. broj 1049/213, a po saznanju 

da se uz k.č. broj 1049/213 prostire kanal i da se na 

istoj nalazi stup dalekovoda isti je u toku postupka 

otvaranja ponuda dao izjavu o odustajanju od 

aplikacije za tu k.č., i da ostaje samo za aplikaciju 

kč.broj 1049/177,  

- da je unatoč izjavi o odustajanju, Povjerenstvo 

zanemarilo istu a time i osnovno pravo podnositelja 

prijave da raspolaže svojom voljom o svojim vlastitim 

radnjama koje nisu u suprotnosti sa zakonom, 

- da Povjerenstvo, iako je bilo obavezno, nije izvršilo 

bodovanje svih pristiglih prijava po datim kriterijima 

niti je sačinilo listu prvenstva za dodjelu zemljišta 

nego je donijelo osporavani zaključak o dodjeli, 

- da, ukoliko se  Josipu Petriću dodjeli k.č.broj 1049/177 

naknada bi iznosila 9.158,40 KM, a podnositelju 

prigovora za istu parcelu, naknada bi iznosila 

15.264,00 KM, iako je RVI sa procjenom invalidnosti 

sa 40% i dragovoljac domovinskog rata, što dovodi u 

pitanje racionalnost postupanja Povjerenstva sa 

financijskog gledišta. 

Prigovor je neutemeljen. 

Analizirajući prigovor i navode iz prigovora, 

utvrđeno je: 

U prijavi za natječaj podnositelj je naveo da je 

zainteresiran prvenstveno za parcelu označenu kao k.č.br. 

1049/213 u površini od 715 m², a kao alternativnu parcelu 

naveo k.č.br.1049/177 u površini od 477 m², a ne kako 

navodi u prigovoru da je aplicirao alternativno za obje 

čestice. 

 Na otvaranju prispjelih prijava podnositelj je 

usmeno izjavio da odustaje od prijave za k.č.br. 1049/213, 

a da ostaje pri prijavi za k.č.br.1049/177, a kao razlog je 

naveo da se uz k.č.br.1049/213 prostire kanal i da je na 

parceli stub dalekovoda, što nije točno. Na licu mjesta 

Povjerenstvo je sa geometrom vještakom, ustanovilo da se 

stub dalekovoda nalazi uz sjevero-istočni kut parcele, te ne 

prelazi na parcelu. 

Povjerenstvo nije uvažilo izjavu podnositelja o 

odustajanju iz razloga što je u natječaju navedeno da se 

prijave podnose u zatvorenim kovertama, znači radi se o 

zatvorenom natječaju. Kod otvaranja pristiglih prijava, 

podnositelji prijava mogu prisustvovati, ali svoje ponude 

ne mogu mijenjati, jer bi se tako dao povlašten položaj 

prisutnom podnositelju u odnosu na podnositelja koji nije 

prisustvovao otvaranju prijava, a koji je cijelo vrijeme u 

svojoj prijavi imao navedenu samo jednu parcelu 

k.č.br.1049/177.   

Kako ova izjava nije uvažena, povjerenstvo je 

vrednovalo prijave podnositelja za dvije različite parcele, 

kako je to u pismenim prijavama podnositelja i traženo. Iz 

tog razloga nije niti bilo potreba za bodovanjem, jer isto 

ima smisla ukoliko se za istu parcelu ravnopravno natječe 

više podnositelja prijave. 

 Povjerenstvo je nakon analiza prijava, a 

pridržavajući se kriterija iz Odluke o uvjetima i načinu 

dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta("Službeni 

glasnik općine Orašje", broj 2/07 i 9/07), predložilo 

dodjelu k.č.br.1049/177 ponuđaču Josipu Petriću iz 

Orašja, koji kao dragovoljac domovinskog rata ostvaruje 

povlasticu od 40% umanjenja iznosa naknade za 

dodjeljeno građevinsko zemljišta u skladu s čl. 21. Odluke. 

Drugom ponuđaču, u ovom slučaju podnositelju 

prigovora predložena je za dodjelu k.č.br. 1049/213, za 

koju bi isti trebao uplatiti puni iznos naknade bez 

umanjenja iz razloga jer isti ne ispunjava uvjet iz člana 22. 

stav 2. navedene Odluke, jer nema prijavljeno prebivalište 

na području općine Orašje, neprekidno u posljednjih pet 

godina do momenta podnošenja zahtjeva. Što se  tiče 

umanjenih financijskih sredstava Povjerenstvo  je 

postupalo u skladu sa navedenom Odlukom Općinskog 

Vijeća.  

Prema ovakvom činjeničnom stanju, utvrđeno je 

da je Povjerenstvo pravilno provelo postupak javnog 

natječaja, izvršilo analizu prijava, i da je Zaključak o 

prijedlogu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta, 

utemeljen na Odluci o uvjetima i načinu dodjele 

neizgrađenog građevinskog zemljišta( „Službeni glasnik 

općine Orašje“ broj 2/07,9/07).  

Iz navedenih razloga je, na temelju članka 

237.stavak 1. Zakona u upravnom postupku, odlučeno kao 

u izreci zaključka.  
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Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaključka 

nije dopuštena žalba,ali se može pokrenuti upravni spor 

tužbom kod Kantonalnog suda u Odžaku roku od 30 dana 

od dana dostavljanja ovog zaključka .                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r.                           

 

Na temelju članka 37.  Statuta Općine Orašje 

(«Službeni glasnik Općine Orašje», broj 6/02 i 5/08) 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj  10. rujna 

2009.godine,  d o n o s i 

 

Z A K LJ U Č A K 

o neusvajanju Izvješća o radu 

J.U. «Dom zdravlja Orašje» Orašje za 2008. 

godinu 

 

I 

 Ne usvaja se Izvješće o radu J.U. «Dom zdravlja 

Orašje» Orašje za 2008.godinu. 

 

II 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom 

glasniku općine Orašje». 

 

 

Bosna i Hercegovina     

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA     

OPĆINA ORAŠJE     

Općinsko vijeće   

Broj: 01-02-987/09     

Orašje, 10.09. 2009.godine 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

 

N A Č E L N I K       O P Ć I N E 
 

 

Na temelju članka 46. Zakona o državnoj službi u 

Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 

29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), članka 47. 

Zakona o namještenicima u organima državne službe u 

Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 

49/05), članka 1a. Uredbe o naknadama i drugim 

materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće 

(„Službene novine Federacije BiH“ 34/04, 56/04, 68/05 i 

33/06) i članka 1. Uredbe o naknadama troškova za 

službena putovanja („Službene novine Federacije BiH“, 

broj 75/04, 43/07, 3/08 i 2/09), Općinski načelnik donosi  

 

P R A V I L N I K 

o plaćama, naknadama i drugim materijalnim primanjima 

koja nemaju karakter plaće državnih službenika i 

namještenika općinskih službi za upravu općine Orašje 

 

 

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE 

 
Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, kriteriji, 

način ostvarivanja i visina plaća, naknada i drugih 

materijalnih primanja koja pripadaju rukovodećim i 

ostalim državnim službenicima (u daljnjem tekstu: državni 

službenici) i namještenicima u općinskim službama za 

upravu općine Orašje (u daljnjem tekstu: Općina Orašje). 

 

Članak 2. 

(1) Plaća državnog službenika i namještenika jeste 

novčano primanje koje državni službenik i namještenik 

ostvari po osnovu radnog odnosa, u ovisnosti od radnog 

mjesta. 

(2) Pored naknade za plaću, državnim službenicima i 

namještenicima pripada pravo na naknadu troškova u 

svezi sa službom, kao i druge naknade i materijalna 

prava utvrđena zakonskim i drugim propisima i 

kolektivnim ugovorom. 

 

Članak 3. 

Sredstva za naknade i druga primanja državnih 

službenika i namještenika osiguravaju se u Proračunu 

općine Orašje. 

 

DIO DRUGI – PLAĆA  

Članak 4. 

(1) Plaću državnog službenika i namještenika čini 

vrijednost osnovice umnožena sa koeficijentom 

platnog razreda u koji je razvrstano radno mjesto 

državnog službenika i namještenika, uvećan za 0,5% za 

svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20%. 

(2) Polaznu osnovu za obračun plaće državnih 

službenika i namještenika utvrđuje Vlada Federacije, a 

dogovaraju je sindikat, Vlada Federacije i Vlade kantona. 

(3) Koeficijenti i platni razredi za plaće 

državnih službenika i namještenika Općine Orašje 
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utvrđeni su Odlukom o utvrđivanju platnih razreda i 

koeficijenata za plaće državnih službenika u jedinstvenom 

općinskom organu uprave općine Orašje („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 1/08) i Odlukom o 

utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće 

namještenika u jedinstvenom općinskom organu uprave 

općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 

1/08).  

 

Članak 5. 

(1) Državni službenik koji u posljednje dvije uzastopne 

godine bude ocijenjen ocjenom najmanje „osobito 

uspješan“ ima pravo na povećanje plaće u iznosu 

najviše do 20% od visine plaće utvrđene za to radno 

mjesto, s tim da s takvim povećanjem ne prelazi plaću 

narednog platnog razreda, a državni službenik koji u 

posljednje dvije uzastopne  godine dobije ocjenu 

najmanje „uspješan“ ima pravo na povećanje plaće u 

iznosu najviše do 10% plaće utvrđene za to radno 

mjesto, dok državni službenik koji u posljednje dvije 

uzastopne godine bude ocijenjen najmanje ocjenom 

„zadovoljava“ ima pravo na povećanje plaće u iznosu 

najviše do 5% od visine plaće utvrđene za to radno 

mjesto. 

(2) Namještenik koji u prethodnoj godini bude 

ocijenjen ocjenom „osobito uspješan“ ima pravo na 

povećanje plaće u iznosu od 5% do 10% od visine 

osnovne plaće radnog mjesta na koje je postavljen, a 

namještenik koji u prethodnoj godini bude ocijenjen 

ocjenom „uspješan“ ima pravo na povećanje plaće do 

5% od osnovne plaće utvrđene za to radno mjesto. 

(3) Povećanje plaće iz stavka 2. ovog članka važi samo 

za kalendarsku godinu u odnosu na godinu dobivanja 

ocjene. 

Članak 6. 

(1) U slučaju da se u nekom od organa državne službe 

ne mogu popuniti radna mjesta državnih službenika 

zbog nemogućnosti osiguravanja kadrova, državnim 

službenicima koji privremeno obavljaju taj posao u 

organu državne službe, plaća se povećava do 50% 

ovisno od nastalog povećanja obima poslova. 

(2) Agencija za državnu službu u svakom konkretnom 

slučaju daje mišljenje da li su ispunjeni uvjeti za 

primjenu stavka 1.ovog članka. 

Članak 7.  

(1) Državnom službeniku i namješteniku koji radi na 

radnom mjestu na kojem se obavljaju poslovi kod kojih 

postoje posebni uvjeti rada utvrđeni posebnim 

zakonima, utvrđuje se dodatak na osnovnu plaću u 

visini određenoj tim zakonom. 

(2) Osnovna plaća državnog službenika i namještenika, 

sukladno kolektivnom ugovoru, uvećat će se: 

- za rad noću najmanje 30%,  

- za prekovremeni rad najmanje 45%,  

- za rad subotom i nedjeljom (ako su neradni dani) 

najmanje 25%,  

- za rad na dan državnog blagdana najmanje 45%. 

(3) Pravo na uvećanje osnovne plaće iz prethodnog 

stavka alineja 1., 3. i 4., ne pripada državnom 

službeniku i namješteniku kod kojeg radno vrijeme 

njegovog radnog mjesta obuhvaća rad noću, subotom i 

nedjeljom i na dan državnog blagdana, jer mu je isto 

već uračunato u osnovnu plaću. 

 

Članak 8. 

(1) Državni službenik ima pravo na punu plaću za 

vrijeme korištenja godišnjeg odmora i plaćenog 

odsustva, kao i za prvih 30 dana odsustva sa posla zbog 

bolesti ili invalidnosti. 

(2) Namještenik ima pravo na punu plaću za vrijeme 

korištenja godišnjeg odmora i plaćenog dopusta, i za 

prvih 42 dana odsustva sa posla zbog bolesti ili 

invalidnosti i za vrijeme suspenzije. 

 

Članak 9. 

Plaća se isplaćuje unatrag jedanput mjesečno za 

protekli mjesec, ako zakonom nije drukčije određeno. 

  

 

 

DIO TREĆI – NAKNADE  

  

POGLAVLJE I   –  NAKNADA ZA PRIJEVOZ NA 

                                POSAO I SA POSLA 

 

Članak 10. 

Državnom službeniku i namješteniku kome nije 

organiziran prijevoz na posao i sa posla, a čije je mjesto 

stanovanja udaljeno od mjesta rada najmanje jedan  

kilometar pripada mjesečna karta ili naknada za 

troškove prijevoza u visini od 90% mjesečne karte 

gradskog, prigradskog odnosno međugradskog 

prijevoza.  

 

Članak 11. 

(1) Pravo na naknadu troškova prijevoza u 

međugradskom prijevozu imaju oni državni službenici i 

namještenici koji svakodnevno dolaze na posao iz mjesta 

prebivališta i vraćaju se u to mjesto koje se nalazi van 

područja u kome je mjesto sjedišta Općine Orašje. 
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(2) Pravo na naknadu ostvaruje se na temelju 

pismenog zahtjeva državnog službenika odnosno 

namještenika u kome se navodi adresa stvarnog stanovanja 

u mjestu prebivališta.  

(3) Uz zahtjev se prilaže pismena izjava državnog 

službenika i namještenika da svakodnevno putuje od 

mjesta prebivališta do mjesta rada i pismeni dokaz 

firme čiji se prijevoz koristi za dolazak na posao i 

povratak sa posla (dnevna ili mjesečna karta). 

(4) Visina naknade troškova prijevoza iz stavka 1. ovog 

članka isplaćuje se najviše do iznosa 90% cijene 

mjesečne ili dnevne karte u javnom prometu na 

odobrenoj relaciji, s tim što odobrena relacija od mjesta 

rada do mjesta prebivališta može biti udaljena najviše 

120 km.  

 

Članak 12. 

Zlouporaba korištenja naknade iz prethodnog članka 

smatra se materijalnom štetom i podliježe obvezi 

odgovornosti za štetu sukladno odredbama Zakona o 

državnoj službi odnosno Zakona o namještenicima u 

organima državne službe. 

 

Članak 13.  

(1) Državnom službeniku i namješteniku koji za 

potrebe prijevoza dolaska na posao i povratka sa posla, 

uz prethodno pismeno odobrenje Općinskog načelnika 

koristi privatni automobil, pripada naknada u visini od 

18% cijene litre utrošenog goriva po prijeđenom 

kilometru na odobrenoj relaciji od mjesta stanovanja do 

mjesta rada, a najviše do iznosa cijene jedne i pol 

mjesečne karte u javnom prometu na odobrenoj relaciji. 

(2) Državni službenik i namještenik koji za 

potrebe prijevoza dolaska na posao i povratka sa posla, uz 

prethodno pismeno odobrenje Općinskog načelnika koristi 

službeni  automobil, nema pravo na naknadu troškova 

prijevoza na posao i povratka sa posla. 

(3) Državni službenik i namještenik koji uz 

prethodno odobrenje Općinskog načelnika za potrebe 

službenog putovanja ili potrebe vršenja službe u mjestu 

rada i bližoj okolini (loko-vožnja), koristi privatni 

automobil, pripada mu naknada u iznosu i pod uvjetima 

utvrđenim u stavka 1.ovog članka. 

 

POGLAVLJE II – NAKNADA ZA ISHRANU ZA 

                              VRIJEME RADA  (TOPLI OBROK)                                         

                                         

Članak 14. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na 

naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) 

samo za dane nazočnosti na poslu u iznosu od 1 % 

prosječne plaće u Federaciji BiH, prema posljednjem 

objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. 

Članak 15. 

Pravo na naknadu iz prethodnog članka ne ostvaruje se 

za slučaj odsustvovanja sa posla po bilo kom 

opravdanom ili neopravdanom temelju (službeni put, 

plaćeno odsustvo, odsustvo zbog bolesti i dr.). 

Članak 16. 

(1) Pravo na naknadu za prijevoz na posao i sa 

posla iz članka 10. ovog Pravilnika i naknada za ishranu 

za vrijeme rada (topli obrok) iz članka 14. ovog Pravilnika, 

pripada i volonteru s punim radnim vremenom na temelju 

zaključenog ugovora o volonterskom radu, a isplaćuje se 

iz sredstava poslodavca.  

(2) Osim naknada iz prethodnog stavka, volonteru 

s punim radnim vremenom pripada i paušalna naknada za 

rad u iznosu od 200,00 KM.  

 

POGLAVLJE III – NAKNADA ZA SLUŽBENO  

                                PUTOVANJE 

 

Članak 17. 

(1) Pod službenim putovanjem smatra se 

putovanje u Federaciji BiH odnosno Bosni i Hercegovini i 

inozemstvu na koje je državni službenik i namještenik 

upućen da izvrši određeni službeni zadatak odnosno 

posao, izvan mjesta redovnog zaposlenja. 

(2) Nalog za službeno putovanje potpisuje 

Općinski načelnik. 

 

Članak 18. 

Naknada za službeno putovanje obuhvaća 

naknadu za smještaj, ishranu, prijevozne i druge 

troškove. 

Članak 19. 

(1)Pod dnevnicom se podrazumijeva naknada 

troškova za ishranu na službenom putovanju. 

(2) Dnevnica za službeno putovanje u zemlji 

utvrđena je u visini od 10% od prosječne plaće ostvarene 

u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca. 

(3) Iznimno,  dnevnica za službeno putovanje u 

zemlji za 2009.godinu iznosit će 48,00 KM. 

(4) Iznos dnevnica za putovanje u inozemstvo 

utvrđeni su Rješenjem Vlade Federacije BiH o iznosima 

dnevnica („Službene novine Federacije BiH“ broj 18/96). 

 

 

 

Članak 20. 

(1) Jedna dnevnica se obračunava za svaka 24 sata 

provedena na službenom putovanju. 

(2) Za službeno putovanje koje traje duže od 12 

sati obračunava se jedna dnevnica, a za službeno 

putovanje koje traje osam do 12 sati obračunava 

se pola dnevnice. 
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Članak 21. 

(1) Izdatak za noćenje na službenom putovanju 

obračunava se u visini plaćenog hotelskog računa , najviše 

do cijene noćenja u hotelu «A» kategorije. 

(2) Izdatak za prijevoz na službenom putovanju 

obračunava se u visini cijene putničke tarife onog sredstva 

kojim je putovanje izvršeno prema putnom nalogu a na 

temelju priloženog računa. 

(3) Kod korištenja privatnog automobila za 

službeno putovanje uz prethodno odobrenje načelnika 

općine, priznaje se naknada u visini od 18% cijene litre 

benzina po prijeđenom kilometru. 

 

Članak 22. 

Ostali izdaci koji nastanu na službenom putovanju u 

inozemstvo a nužni su za obavljanje posla odnosno 

zadatka (pribavljanje putničkih isprava, liječničkih 

pregleda, vakcina, usluge pošte, faksa, telefona, taksija 

i sl.) obračunavaju se u stvarnim iznosima na temelju 

odgovarajućeg računa. 

 

Članak 23. 

Na temelju naloga za službeno putovanje može se 

isplatiti akontacija u visini procijenjenih troškova. 

Članak 24. 

(1) Izdaci za službeno putovanje priznaju se na 

temelju obračuna putnih troškova koji državni službenik i 

namještenik u roku od pet dana od dana kada je službeno 

putovanje završeno, podnese zajedno sa pisanim 

izvješćem koji je potpisao načelnik općine. 

(2) Uz obračun putnih troškova prilažu se nalog za 

službeno putovanje  i dokaz o plaćenim troškovima  

predviđenim ovim Pravilnikom. 

 

Članak 25. 

(1) Državni službenik i namještenik koji nije 

opravdao putni nalog, dužan je vratiti akontaciju. 

(2) U protivnom, akontacija će se prinudno 

naplatiti. 

 

Članak 26. 

Naknada za putne i druge troškove koji nastanu u vezi 

sa službenim putovanjem, obračunava se u valuti u 

kojoj se obavlja promet na teritoriji Federacije BiH. 

 

 

POGLAVLJE IV – NAKNADA ZA REGRES ZA 

                                GODIŠNJI ODMOR 

 

Članak 27. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu 

na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u iznosu 

do 50% prosječne plaće u Federaciji BiH.  

 

POGLAVLJE V – NAKNADA TROŠKOVA  

                               PRESELJENJA 

 

Članak 28. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na troškove 

preseljenja kućnih stvari iz mjesta stalnog prebivališta 

njegove obitelji u mjesto sjedišta organa uprave u 

kojem radi, a po prestanku potrebe, do mjesta u kome 

stalno živi, ako je preseljenje  neophodno zbog posla. 

 

Članak 29. 

Troškovi preseljenja isplaćuju se u visini stvarnih 

troškova, a ostvaruju se na pismeni zahtjev korisnika iz 

stavka 1. ovog članka, uz koji se prilaže račun o 

plaćenim troškovima preseljenja. 

 

POGLAVLJE VI – NAKNADA ZA TROŠKOVE 

                                STRUČNOG  USAVRŠAVANJA                               

 

Članak 30. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu 

troškova za stručno  usavršavanje koje se organizira i 

izvodi po programu obuke Općine Orašje ili kada se 

upućuje na seminare, savjetovanja ili druge vidove 

stručnog usavršavanja, kao i druge vidove obuke 

potrebne za rad na radnom mjestu na u kojem radi. 

 

Članak 31. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na 

potporu i pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom 

usavršavanju u cilju napredovanja u karijeri putem obuke 

i na druge načine. 

 

Članak 32. 

Naknada za usavršavanje i obrazovanje iz 

prethodnih članaka odobrava se u visini cijene koja se 

utvrdi za određene oblike odnosno programe 

usavršavanja. 

 

 

POGLAVLJE VII – NAKNADA ZA IZUM I  

                                  TEHNIČKO UNAPREĐENJE 

 

Članak 33. 

(1) Državnom službeniku i namješteniku pripada 

naknada za izum, inovacije, tehnička unapređenja i 

druga kreativna rješenja koja unapređuju rad u organu 

uprave, ostvarena na radu ili u vezi s radom. 

(2) Visina naknade za izum i ostala kreativna 

rješenja utvrđuje se posebnim ugovorom koji se zaključuje 

između državnog službenika odnosno namještenika i 

Općinskog načelnika u kojem je ostvaren izum  odnosno 

kreativno rješenje.     
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POGLAVLJE VIII – NAGRADA ZA REZULTATE 

                                 RADA I JUBILARNA NAGRADA 

                                            

Članak 34. 

Državnom službeniku i namješteniku koji u tijeku 

kalendarske godine, u razdoblju od najmanje šest 

mjeseci neprekidno, po obujmu i kvaliteti postiže 

natprosječne rezultate u radu, u izvršavanju poslova na 

radnom mjestu na kojem je raspoređen, može se 

dodijeliti nagrada za te rezultate rada u iznosu do visine 

prosječne mjesečne plaće isplaćene u Federaciji BiH za 

posljednja tri mjeseca prije dodjele nagrade prema 

posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda 

za statistiku. 

 

Članak 35. 

Odluku o dodjeli nagrade za rezultate rada iz 

prethodnog članka donosi Općinski načelnik na prijedlog 

rukovoditelja službe u kojoj se državni službenik odnosno 

namještenik nalazi ili temeljem vlastite odluke. 

 

Članak 36. 

Jubilarna nagrada za neprekidan rad državnog 

službenika i namještenika u Općini Orašje, isplaćuje se 

sukladno materijalnim mogućnostima općine i to za 

navršenih: 

5 godina radnog staža –0,45 prosječne mjesečne plaće 

u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, 

10 godina radnog staža – 0,90 prosječne mjesečne plaća 

u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, 

15 godina radnog staža – 1,10 prosječne mjesečne plaće 

u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca,  

20 godina radnog staža – 1,35 prosječne mjesečne plaće 

ostvarena u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, 

25 godina radnog staža – 1,60 prosječne mjesečne plaće 

ostvarena u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, 

30 godina radnog staža – 1,80 prosječne mjesečne plaće 

ostvarene u Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca, 

35 godina radnog staža – 2,25 prosječne mjesečne 

plaće ostvarene u Federaciji BiH u prethodna tri 

mjeseca. 

 

 

POGLAVLJE IX – NAKNADA ZA SLUČAJ SMRTI,  

                                TEŠKE  INVALIDNOSTI ILI   

                                TEŠKE BOLESTI 

 

Članak 37. 

(1) U slučaju smrti državnog službenika i 

namještenika ili člana njegove uže obitelji, isplaćuju se 

troškovi sahrane u iznosu od najviše tri prosječne 

mjesečne plaće isplaćene u Federaciji BiH za protekla 

četiri mjeseca prije donošenja rješenja o isplati te naknade. 

(2) Naknada za slučaj smrti iz stavka 1. ovog 

članka, isplaćuje se članovima uže obitelji iz članka 40. 

točka a), b) i c) bez obzira da li su članovi uže obitelji 

živjeli u zajedničkom domaćinstvu s državnim 

službenikom i namještenikom. 

(3) Ukoliko u Općini Orašje rade dva ili više 

članova obitelji iz članka 40. ovog Pravilnika, pravo na 

troškove u slučaju smrti ostvaruje samo jedan član obitelji. 

 

Članak 38. 

(1) U slučaju nastanka teške invalidnosti ili teške 

bolesti državnog službenika i namještenika ili člana 

njegove uže obitelji, sukladno raspoloživim sredstvima 

isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini 

njegove dvije plaće isplaćene u prethodna tri mjeseca 

ili dvije prosječne mjesečne plaće isplaćene u 

Federaciji BiH, ako je za njega to povoljnije. 

(2) Državnom službeniku odnosno namješteniku  

može se sukladno raspoloživim sredstvima i uz suglasnost 

Općinskog načelnika isplatiti dio ili ukupni troškovi 

liječenja teške invalidnosti ili teške bolesti u zdravstvenoj 

ustanovi u kojoj je on platio troškove tog liječenja. 

(3) Troškovi liječenja isplaćuju se na temelju fakture 

ili računa zdravstvenih ustanova u kojima je liječenje 

obavljeno. 

 

Članak 39. 

(1) Pod teškom bolešću podrazumijevaju se sljedeće 

bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, 

endemska nefropatija, kirurška intervencija na srcu i 

mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog 

živčanog sustava, infarkt (srčani i moždani), oboljenje 

mišićnog sustava, paraliza i druge teške bolesti 

određene općim aktom Federalnog ministarstva 

zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. 

(2) Bolest odnosno tjelesna povreda dokazuje se 

temeljem dijagnoze zdravstvene ustanove. 

(3) Pravo na jednokratnu novčanu pomoć iz 

prethodnog članka, a temeljem teške invalidnosti, 

ostvaruje se za utvrđeni stupanj invalidnosti od najmanje 

60%. 

(4) Jednokratna pomoć može se dodijeliti i 

državnom službeniku odnosno namješteniku koji je 

operiran od bolesti koje nisu obuhvaćene u stavku 1. ovog 

članka, ukoliko je takva operacija izvršena iz zdravstvenih 

razloga i po preporuci liječnika. 

(5) Prioritet u odobravanju novčane pomoći iz članka 

38. ovog Pravilnika imaju državni službenici i 

namještenici u odnosu na članove njihove uže obitelji.  

(6) Kriterije za dodjelu novčane pomoći iz članka 38. 

ovog Pravilnika, Općinski načelnik će utvrditi 

pojedinačno, po vrsti i težini bolesti. 
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Članak 40. 

Pod članom uže obitelji iz članka 37. ovog Pravilnika 

podrazumijevaju se sljedeći članovi obitelji državnog 

službenika odnosno namještenika i to: 

a) suprug(a) u braku ili van braka, ako žive u 

zajedničkom kućanstvu, 

b) djeca rođena u braku, van braka, zakonito 

usvojena ili pastorčad do 18, odnosno do 26 

godina starosti ako se nalaze na redovitom 

školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca 

nesposobna za rad, bez obzira na starosnu dob, 

ako žive u zajedničkom domaćinstvu,  

c) roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelji) 

ako žive u zajedničkom kućanstvu sa državnim 

službenikom odnosno namještenikom, 

d) braća i sestre bez roditelja do 18, odnosno do 26 

godina starosti ako se nalaze na redovitom 

školovanju i nemaju drugih prihoda već ih 

korisnik naknade stvarno skrbi ili je obveza 

njihovog skrbništva zakonom utvrđena, a ako su 

nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob pod 

uvjetom da sa njima žive u zajedničkom 

kućanstvu, 

e) unučad pod uvjetima iz točke b) ovog članka  ako 

nemaju roditelja i žive u zajedničkom kućanstvu 

sa korisnikom naknade. 

 

POGLAVLJE X – OTPREMNINE 

 

Odjeljak A. Otpremnina za odlazak u mirovinu 

 

Članak 41. 

Državni službenik i namještenik imaju pravo na 

otpremninu prilikom odlaska u mirovinu u iznosu od 

5,5 njegovih plaća isplaćenih u prethodnih šest 

mjeseci ili 5,5 prosječnih mjesečnih plaća isplaćenih u 

Federaciji prema posljednjem objavljenom podatku 

Federalnog zavoda za statistiku ako je to za njega 

povoljnije. 

 

Odjeljak B. Otpremnine za prekobrojnost 

 

Članak 42. 

(1) Razriješeni državni službenik kojem radni 

odnos prestane zbog prekobrojnosti u smislu članka 36. 

Zakona o državnoj službi, ima pravo na otpremninu u 

iznosu od najmanje šest mjesečnih plaća.  

(2) Razriješeni državni službenik sa radnim 

stažom dužim od šest godina ima pravo na jedan dodatni 

mjesec otpremnine za svaku dodatnu godinu radnog staža, 

a najviše do 12 godina radnog staža. 

(3) Otpremnina za državne službenike koji imaju 

više od 12 godina radnog staža jednaka je iznosu od 12 

jednomjesečnih plaća. 

(4) U obračun za utvrđivanje visine otpremnine zbog 

prekobrojnosti u obzir se uzima plaća državnog 

službenika koju je imao u posljednja tri mjeseca prije 

donošenja konačnog rješenja o prestanku radnog 

odnosa zbog prekobrojnosti. 

 

Članak 43. 

(1) Namješteniku kojem prestane radni odnos 

zbog prekobrojnosti u smislu članka 39. Zakona o 

namještenicima u organima državne službe, pripada pravo 

na otpremninu i to: 

a) za radni staž manji od šest godina – šest 

njegovih mjesečnih plaća ostvarenih na radnom mjestu u 

Općini Orašje, u trenutku prestanka radnog odnosa, 

b) za radni staž duži od šest godina, otpremnina iz 

točke a) povećava se za još šest mjesečnih plaća, s tim da 

se to povećanje računa pojedinačno za svaku narednu 

navršenu kalendarsku godinu. 

(2) Za namještenike koji imaju više od 12 godina 

radnog staža otpremnina iznosi 12 njegovih plaća koje je 

ostvario na radu u Općini Orašje. 

 

Članak 44. 

 

(1) Otpremnina zbog prekobrojnosti se isplaćuje 

odmah kada rješenje o prestanku radnog odnosa zbog 

prekobrojnosti postane konačno. 

(2)  Otpremnina se obračunava i isplaćuje iz sredstava 

Općine Orašje. 

 

Odjeljak C. Otpremnina za prestanak radnog  

                    odnosa u procesu revizije 

 

 

Članak 45. 

(1) Državni službenik kome prestane radni odnos 

sukladno odredbi članka 67. Zakona o državnoj službi, 

ima pravo na otpremninu u visini prosječne mjesečne 

plaće državnog službenika koju je ostvario u Općini 

Orašje u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem je 

primio konačno rješenje o prestanku radnog odnosa. 

(2) Otpremnina iz st.1.ovog članka isplaćuje se 

državnom službeniku za ukupan radni staž osiguranja, 

a utvrđuje se tako da se prosječna plaća iz st.1. ovog 

članka pomnoži sa koeficijentom i to: 

a) za radni staž osiguranja do 5 godina sa 

koeficijentom 1,33, 

b) za radni staž osiguranja od 5 do 10 godina sa 

koeficijentom 2,00, 

c) za radni staž osiguranja od 10 do 20 godina sa 

koeficijentom 2,66, 

d) više od 20 godina sa koeficijentom 3,00. 

 

Članak 46. 
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(1) U rješenju o prestanku radnog odnosa prema 

članka 67. Zakona o državnoj službi, Općinski načelnik je 

dužan po službenoj dužnosti odlučiti i o pravu na 

otpremninu. 

(2) Otpremnina iz prethodnog članka obračunava 

se i isplaćuje iz proračuna Općine Orašje u vrijeme 

donošenja rješenja o prestanku radnog odnosa. 

 

POGLAVLJE XI – OSIGURANJE OD POSLJEDICA 

                               NESRETNOG SLUČAJA ILI SMRTI               

 

Članak 47. 

Državni službenik i namještenik ima pravo na 

osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa 

uključenjem rizika od prirodne smrti za vrijeme 

trajanja radnog odnosa u Općini Orašje. 

 

Članak 48. 

(1) Visina osiguranja određuje se prema polici 

osiguranja od posljedica nesretnog slučaja, odnosno 

polici osiguranja od rizika od prirodne smrti. 

(2) Ugovor o osiguranju sa odgovarajućim 

osiguravajućim društvom zaključuje Općinski načelnik za 

sve državne službenike i namještenike Općine Orašje. 

 

 

DIO ČETVRTI – ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 49. 

(1) Plaća, naknade i druga primanja koja nemaju 

karakter plaće pripadaju i Općinskom načelniku i 

predsjedniku Općinskog vijeća, izuzev naknada iz 

članka 7., 33., 34., 42. i 45. ovog Pravilnika.  

(2) Plaća, naknade i druga primanja koja nemaju 

karakter plaće pripadaju i savjetniku Općinskog 

načelnika izuzev naknada iz članka 7., 42. i 45.ovog 

Pravilnika.  

 

Članak 50. 

(1) Plaća, naknade i druga materijalna prava 

predviđena ovim Pravilnikom ostvaruju se donošenjem 

rješenja. 

(2) Rješenje iz stavka 1.ovog članka donosi 

Općinski načelnik.  

Članak 51. 

Na pitanja naknada i drugih primanja na temelju rada, 

a koja nisu uređena ovim Pravilnikom  primjenjuju se 

opći propisi o radu i kolektivni ugovori. 

 

Članak 52. 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da 

važi Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim 

materijalnim primanjima koja nemaju karakter plaće 

državnih službenika i namještenika općinskih službi za 

upravu općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ 

broj 11/05, 8/07, 3/08, 2/09 i 4/09).  

 

Članak 53. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.07.2009.godine, a bit 

će objavljen u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE 

N a č e l n i k                                                                                                                                                                                                                           

Broj: 01-02-913/09                                                                                                        

Orašje, 03.08.2009.godine  

NAČELNIK 

                Đuro Topić, v.r. 

   

                                                                                                                                                                                                                   

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE      

N a č e l n i k      

Broj:01-02-884/09     

Orašje, 17.kolovoz 2009.godine 

 

 

 Na temelju članka 47. Statuta Općine Orašje 

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

Općinski načelnik, d o n o s i: 

 

 

P R A V I L N I K 

o dostavi službenih pismovnih pošiljki 

 

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti, način i 

postupak dostavljanja službenih pismovnih pošiljki. 

  

Članak 2. 
Dostavljanje službenih pismovnih pošiljki vrši se, 

u pravilu, tako što se pismeno (poziv, rješenje, 

zaključak…) predaje osobi kojoj je namijenjeno. 

Dostavljanje se vrši preko pošte ili putem službene osobe 

ovog organa- dostavljača.  

 

Članak 3. 

Poslovi dostavljača podrazumijevaju preuzimanje 

pismovnih pošiljaka iz portirnice Općine Orašje i njihov 

izravan prijenos i uručenje na adresu primatelja.  

Dostavljač je obvezan voditi evidenciju preuzetih 

pismovnih pošiljki upisom u dostavnu knjigu. 
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Pod izravnim prijenosom podrazumijeva se 

korištenje službenog prijevoznog sredstva kojim 

dostavljač vrši prijevoz i dostavu pošte na adresu 

primatelja. 

 

Članak 4. 
Dostavljač vrši izravnu dostavu pismovnih 

pošiljaka za mjesta Orašje, Ugljaru i Donju Mahalu dok se 

dostava za ostale mjesne zajednice vrši putem poštanskog 

ureda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izravnu dostavu materijala za općinsko vijeće, 

odbore, komisije, pozivi za sastanke i slično dostavljač 

vrši za sve mjesne zajednice.   

 

Članak 5 

Redoviti termini za obavljanje poslova dostavljača 

su utorak i petak u vremenu od  07,30 do 15,30 sati ali se 

iste mogu obavljati i izvan redovitih termina i to na zahtjev 

odnosno sukladno ukazanoj potrebi pošiljatelja.  

 

Članak 6. 

Način dostavljanja pismovnih pošiljki (obvezno 

osobno, posredno kao i posebni slučajevi dostavljanja 

pismena) određeni su odredbama Zakona o upravnom 

postupku o dostavljanju pismena  i pravilima koja uređuju 

oblast kancelarijskog poslovanja. 

 

Članak 7. 

 Dužnost dostavljača nakon obavljanja poslova iz 

članka 3. ovog Pravilnika je da za sve uručene pošiljke s 

povratnicom ima uredno i čitko ispunjen dokaz za izvršeno 

dostavljanje odnosno dostavnicu koju će predati službenoj 

osobi ovog organa koja je poslala pismovnu pošiljku.   

 

Članak 8. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u «Službenom glasniku općine Orašje». 

 

       

     NAČELNIK 

              Đuro Topić, v.r.
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