
 

 

 

Broj 3 Petak, 28. ožujak  2008. godine,  Orašje 
 

 

 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 

 

 

Na temelji članka 2. Zakona o sigurnosti prometa 

na cestama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik 

BiH“, br. 6/06) i članka 37 Statuta općine Orašje              ( 

„Službeni glasnik općine Orašje“, br. 6/02), Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. 

godine,  d o n o s i 

 

O D L U K U 
o dopuni Odluke o reguliranju prometa 

 na području grada Orašja 

 

 

Članak 1. 

          U Odluci o reguliranju prometa na području grada 

Orašja („Službeni glasnik općine Orašje“, br. 6 i 7/05 i 

3/06), u članku 13., iza riječi „parkiranja“ dodaju se riječi 

„i zaustavljanja“. 

          Dalji tekst članka ostaje isti. 

 

Članak 2. 

              Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku općine Orašje“ 

 

Bosna i Hercegovina                                                                                    

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                          

ŽUPANIJA POSAVSKA              

OPĆINA ORAŠJE                                                                                        

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-387/08  

Orašje, 27.3. 2008. godine 

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

Na temelju članka 111. Statuta općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj 6/02), Općinsko 

vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. 

godine,  d o n o s i 

 

O D L U K U 

o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa 
 

I 

 Županijska bolnica Orašje, kao investitor 

izgradnje objekata tehničkog bloka Županijske bolnice 

Orašje, oslobađa se plaćanja komunalnog doprinosa. 

 

II 

 Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku općine Orašje». 

 

Bosna i Hercegovina       

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA         

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-389/08 

Orašje, 27. 3. 2008. godine 

PREDSJEDNIK 

       Ilija Vukić, v.r. 

 

 

 Temeljem članka 44. stavak 4. Zakona o 

predškolskom odgoju i naobrazbi (« Narodne novine 

Županije Posavske«, broj 5/98) i članka 37 . Statuta 

Općine Orašje  («Službeni glasnik Općine Orašje « broj 

OP] INE ORA[ JE
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06/02) , Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 

27. ožujka 2008. godine, d o n o s i  

 

ODLUKU 
o mjerilima naplaćivanja usluga 

Dječjeg vrtića « Pčelica « u Orašju 

 

I 

 Roditelji-korisnici usluga Dječjeg vrtića 

«Pčelica» Orašje, dužni su s predškolskom ustanovom 

zaključiti ugovor o korištenju odgojno-obrazovnih usluga 

za svaku pedagošku godinu. 

 

II 

          Mjesečna novčana naknada odgojno- obrazovnog 

rada i boravka djece u vrtiću iznosi : 

 

1. za djecu od 1. do 3. godine života                                 

( dječje jaslice )  ………………….         170,00 KM 

2. za djecu od 3. godine života                                      

do upisa u osnovnu školu   ………          140, 00 KM 

3. za djecu  koja koriste                                   

poludnevne usluge vrtića  ………            120, 00 KM 

 

III 

 

 Mjesečna novčana naknada iz točke II ove 

Odluke, uplaćuje se unaprijed za svaki mjesec, neovisno 

od broja dana korištenja usluga vrtića. 

 

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: 01-02-391/08 

Orašje, 27.3.2008 godine                                                                       

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r.          

 

 

Temeljem članka 6. Zakona o javnim poduzećima 

("Službene novine F BiH", broj: 8/05.) i članka 317. 

Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine F 

BiH", broj: 23/99.), Općinsko vijeće Orašje s ovlaštenjima 

Skupštine Javnog poduzeća "Veterinarska stanica" Orašje, 

na svojoj sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine, 

d o n o s i  

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Statuta 

J.P. "Veterinarska stanica Orašje" d.o.o. 

 

Članak 1. 

U Statutu J.P. "Veterinarska stanica Orašje" d.o.o. 

("Službeni glasnik općine Orašje", broj: 5/07.), u 

preambuli iza riječi: "stanica", riječ "Orašje", briše se. 

 

Članak 2. 

U naslovu i članku 2., stavak 1. iza riječi "stanica", 

riječ "Orašje", briše se, a iza riječi "d.o.o.", dodaje se riječ 

"Orašje". 

 

Članak 3. 
U članku 3., stavak 1. mijenja se i glasi: "Društvo 

posluje pod tvrtkom: Javno poduzeće "Veterinarska 

stanica" društvo s ograničenom odgovornošću Orašje". 

U stavku 2. iza riječi "stanica", riječ "Orašje", 

briše se. 

 

Članak 4. 

U članku 4.,  riječi: "Ugljarska br. 172.", 

zamjenjuju se riječima "II (druga) bb". 

 

Članak 5. 

Članak 6. mijenja se i glasi: "Društvo će se baviti 

sljedećim djelatnostima: 

  

85.200  Veterinarske djelatnosti 

01.211  Uzgoj goveda za proizvodnju mesa 

01.212.  Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka 

01.221  Uzgoj ovaca i koza 

01.230  Uzgoj svinja 

01.240  Uzgoj peradi 

01.251  Uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska 

01.252  Uzgoj ostalih životinja, d.n.  

01.420  Uslužne djelatnosti u uzgoju životinja, osim 

veterinarskih usluga 

01.500  Lov, hvatanje divljači u zamke, rasplod divljači, 

uključujući i pripadajuće usluge 

51.210  Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, 

sjemenjem i hranom za životinje 

51.230  Trgovina na veliko živim životinjama 

51.380  Trgovina na veliko ostalom hranom, uključujući 

ribu, ljuskare i mekušce (za kućne ljubimce) 

51.550  Trgovina na veliko kemijskim proizvodima  

52.320  Trgovina na malo medicinskim preparatima i 

ortopedskim pomagalima (u veterini) 

52.330  Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim 

preparatima (za kućne ljubimce) 

52.485  Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, 

sjemenjem i gnojivom 

52.487  Ostala trgovina na malo u specijaliziranim 

prodavaonicama  

74.700  Čišćenje objekata (dezinfekcija, dezinsekcija i 

deratizacija)." 

 

 



Orašje, 28. ožujka 2008. SLUŽBENI GLASNIK  Općine Orašje Broj 3, Stranica 65 

Članak 6. 
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: 01-02-390/08 

Orašje,  27.3.2008. godine 

PREDSJEDNIK                                                                                                                   

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

 Temeljem članka 7. Zakona o ministarskim, 

vladinim i drugim imenovanjima ( «Službene novine F 

BiH« broj 12/03 i 34/03 ) i članka 37. Statuta Općine 

Orašje ( «Službeni glasnik Općine Orašje « broj 06/02 ) , 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana  2008. 

godine , d o n o s i  

 

ODLUKU 

o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

kandidata za  upražnjenu poziciju člana  Školskog 

odbora u Osnovnoj školi « Orašje « u Orašju 

 

I 

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje 

kandidata za upražnjenu poziciju člana Školskog odbora u 

Osnovnoj školi « Orašje « u Orašju i to : 

- jedan član iz reda učitelja odnosno stručnih 

suradnika, kojeg nominira Učiteljsko vijeće. 

 

II 

 Ovlašćuje se Načelnik Općine Orašje da raspiše 

Javni natječaj za  izbor i imenovanje kandidata za 

upražnjenu poziciju člana Školskog odbora u Osnovnoj 

školi « Orašje « u Orašju i provede postupak izbora 

kandidata sukladno zakonskim propisima i Odluci 

Općinskog vijeća broj 01-02-410/04 od dana 02.09.2004. 

godine. 

 

III 

 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: 01-02-388/08 

Orašje, 27.3.2008. godine                                                                                            

                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                   Ilija Vukić, v.r.                                          

Bosna i Hercegovina                                                                             

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA  POSAVSKA   

OPĆINA  ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 04-31-341/08  

Orašje, 27. 3. 2008. godine 

 

           

       Na temelju članka 24. Zakona o građevinskom 

zemljištu („Službene novine F BiH“, broj 67/05), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj 27. ožujka 

2008. godine, u predmetu preuzimanja neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Orašju, radi privođenja trajnoj 

namjeni,   d o n o s i 

 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

                 

       1. Općinsko vijeće Orašje, preuzima građevinsko 

zemljište označeno kao stara k.č.br. 22/21, Bašča, 

ekonomsko dvorište u površini od 280 m2, upisano u E-

zk.ul.br. 206 k.o. Orašje, kao državno vlasništvo s pravom 

korištenja Zemljoradničke zadruge u Orašju, a što 

odgovara novoj k.č.br. 328/3 Klaonica, kuća i zgrada 

površine od 198 m2 i ekonomsko dvorište površine od 82 

m2, ukupne površine od 280 m2, upisanoj u Pl.br. 131/3 

k.o. Ugljara, na imenu PPTP „Posavina koka“ d.o.o. 

Orašje sa 1/1 dijela.   

       2.  Pravo na naknadu za preuzeto zemljište, pripada 

poduzeću „Posavina koka“ d.o.o. Orašje, o čemu je u 

postupku postignut sporazum.    

       3.   Po pravomoćnosti ovog Rješenja, u katastarskom 

i zemljišnoknjižnom operatu, na zemljištu iz točke l. ovog 

Rješenja, izvršit će se uknjižba državnog vlasništva s 

pravom korištenja  

Općine Orašje, sa 1/1  dijela. 

                                                 

O b r a z l o ž e n j e 

                Predmetno zemljište se u zemljišnoknjižnom operatu 

vodi kao neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište 

označeno kao kč.br. 22/21, Bašča, ekonomsko dvorište, u 

površini od 280 m2,  upisano u E-zk.ul.br.206 k.o. Orašje, 

kao državno vlasništvo, s pravom korištenja zemljišta u 

korist Zemljoradničke zadruge u Orašju. 

               Uvidom u katastarski operat utvrđeno je da ista 

gruntovna čestica odgovara katastarskoj čestici označenoj 

kao k.č.br. 328/3, Klaonica, kuća i zgrada u površini od 

198 m2 i ekonomsko dvorište površine od 82 m2, ukupne 

površine od 280 m2, upisanoj u P.l.br. 131/3, na imenu 

PPTP „Posavina koka“ d.o.o. iz Orašja. 

 

                   U postupku je utvrđeno da je pravi vlasnik 

predmetne nekretnine „Posavina koka“d.o.o. Orašje koje 

je vlasništvo nad izgrađenom nekretninom, kao i pravo 

korištenja gradskog građevinskog zemljišta pod istom, 

steklo temeljem Rješenja Općinskog suda u Orašju, br. Ip-
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109/01 od dana 25.11.2004. godine, u ovršnom postupku 

protiv ovršenika DP „Peradarstvo“ Orašje. 

               Saslušani su i zastupnici pravnih sljednika 

Zemljoradničke zadruge u Orašju koja je u zemljišnim 

knjigama upisana kao nositelj prava korištenja na 

predmetnoj parceli,  i to „Posavina I“ zastupanom po 

direktoru Stjepanu Klariću, DP „Peradarstvo“, 

zastupanom po direktoru Marijanu Oršoliću, ZZ 

„Agroobjeda“ Vidovice zastupane po direktoru Radoslavu 

Janjiću, ZZ „Zadruga“ Tolisa zastupane po direktoru Miji 

Matanoviću, te katastarski posjednik „Posavina koka“ 

d.o.o. Orašje zastupano po direktoru Marku Damjanoviću.           

        Zastupnik „Posavina I“, direktor Stjepan Klarić, 

izjavio je da je „Posavina I“ bila ranije u sastavu UPI RO 

Orašje koja je u svom sastavu imala i druge osnovne 

organizacije, a koja se otprilike 1989. godine u svojim 

pravima, obvezama i sredstvima razdvojila, sačinila 

Samoupravni sporazum, Diobni bilans i ostale prateće 

akte, kojom prilikom je predmetna nekretnina pripala DP 

„Peradarstvo“, te da „Posavina I“ na istoj ne potražuje 

nikakva prava. 

        Zastupnik DP „Peradarstvo“, direktor Marijan 

Oršolić je uz naprijed navedeno dodao još i da je prilikom 

postupka izlaganja nekretnina na javni uvid, 1989. godine, 

predmetna nekretnina bila upisana u katastru nekretnina, 

kku.br 131 k.o. Ugljara na DP „Peradarstvo“, u posjedu 

koje je isto poduzeće bilo sve do 2004. godine, kada je u 

ovršnom postupku pred Općinskim sudom u Orašju ta 

nekretnina od strane suda dosuđena tražitelju ovrhe 

„Posavina koka“ d.o.o. Orašje. Na temelju sudskog 

rješenja „Posavina koka“ je, u katastru nekretnina,  i 

upisana u kku.br. 131 k.o. Ugljara kao vlasnik i posjednik 

nekretnine i korisnik gradskog građevinskog zemljišta.  

        Zastupnici ZZ „Zadruga“ Tolisa, direktor Mijo 

Matanović i ZZ „Agroobjeda“, direktor Radoslav 

Janjić, izjavili su da im nije poznato na koji način se 

kao vlasnik i posjednik predmetne nekretnine upisalo 

DP „Peradarstvo“, ali da, unatoč tome što taj upis 

smatraju spornim, nemaju primjedbe na postupak 

preuzimanja.             
        Marko Damjanović, direktor “Posavina koka” d.o.o. 

Orašje, izjavio je kako su posjed i vlasništvo na 

predmetnim nekretninama stekli kupovinom, u ovršnom 

postupku radi naplate novčane tražbine, protiv ovršenika 

DP “Peradarstvo“ Orašje, po punomoćniku poduzeća 

„Posavina koka“, odvjetniku Adamu Filipoviću, a 

temeljem Rješenja Općinskog suda u Orašju, br. Ip-109/01 

od 25.11.2004. godine, te da su suglasni sa preuzimanjem 

istih od strane Općine Orašje, a da kao naknadu za prijenos 

vlasništva i posjeda potražuju 30.000 KM. 

 

       Kako je i općinski javni pravobranitelj izjavio da je 

suglasan sa preuzimanjem predmetne nekretnine, koja se 

u gruntovnici vodi kao neizgrađeno građevinsko zemljište, 

te da se stvarnom vlasniku isplati naknada za tu 

nekretninu, utvrđenu Odlukom Općinskog vijeća Orašje, 

to je sa poduzećem “Posavina koka”d.o.o. Orašje, dana 

22.02.2008. godine, i sklopljen sporazum o nagodbi. 

       Sporazumom o nagodbi Općina Orašje se obvezala da, 

na ime naknade za preuzeto gradsko građevinsko 

zemljište, poduzeću “Posavina koka” d.o.o. Orašje isplati 

30.000,00 KM (trideset tisuća konvertibilnih maraka), a 

posjednik-vlasnik nekretnina je dozvolio prijenos prava 

raspolaganja predmetnim nekretninama na Općinu Orašje, 

ulazak u posjed istih te, bez njegove dalje dozvole, 

uknjižbu u zemljišnim knjigama i katastru. 

        Pored sporazuma o naknadi Općina Orašje i 

“Posavina koka” d.o.o. Orašje su se sporazumjele da će se, 

sukladno usmenom dogovoru, izvršiti i izmještanje 

djelatnosti iz farme poduzeća “Posavina koka”d.o.o. 

Orašje, sa lokacije Jug II u Orašju, a o čemu će biti 

sklopljen poseban ugovor.           

      Naknada za preuzeto zemljište, u iznosu od 30.000,00 

KM (trideset tisuća konvertibilnih maraka), određena je 

Odlukom Općinskog vijeća Orašje, br. 01-02-126/08 od 

dana 31.01.2008. godine, a sukladno prethodno 

navedenom, pripada poduzeću „Posavina koka“ d.o.o. 

Orašje, obzirom da je ono stvarni izvanknjižni vlasnik 

predmetne nekretnine i korisnik građevinskog zemljišta.  

      Nakon provedene rasprave, u skladu sa odredbama 

Zakona o građevinskom zemljištu, riješeno je kao u izreci 

Rješenja. 

       Protiv ovog Rješenja ne može se uložiti 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 

                                                                  Ilija Vukić, v.r.                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

Na temelju članka 37. i 121. Statuta Općine Orašje 

(«Službeni glasnik Općine Orašje» broj 6/02), Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 27. ožujka   2008. 

godine, d o n o s i  

 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu  

nacrta Odluke o izmjenama i dopunama  

Statuta Općine Orašje 

 

Članak 1. 
Usvaja se nacrt Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Orašje, kao dobra osnova za izradu 

prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Orašje.  

Članak 2. 
Stavlja se na javnu raspravu nacrt Odluke o     

izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje. 

 

Članak 3. 
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Za provođenje javne rasprave zadužuje se Odbor 

za statut, poslovnik i propise.  

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrt Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje mogu se u 

dostavljati Odboru za statut, poslovnik i propise, u 

pismenom obliku s obrazloženjem,  najkasnije do 

05.05.2008. godine.  

 

Članak 4. 
Nakon sumiranja rezultata javne rasprave u 

suradnji s Komisijom za pripremu teksta Odluke, Odbor 

za statut, poslovnik i propise će pripremiti Prijedlog 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje i  

dostaviti Općinskom vijeću na usvajanje.  

 

Članak 5.  
Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom 

glasniku Općine Orašje». 

 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                                    

Broj: 01-02-392/08 

Orašje, 27. 3. 2008. godine 

PREDSJEDNIK           

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o javnim 

poduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine 

Federacije BiH", broj: 8/05.) i članka 37. Statuta općine 

Orašje  ("Službeni glasnik općine Orašje", broj: 6/02.), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana  27. 

ožujka 2008. godine, d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu  

J. P. "Komunalac" d.o.o. Orašje za 2007. godinu 

 

 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće o radu J. P. "Komunalac" d.o.o. 

Orašje za 2007. godinu. 

 

 

 

Članak 2. 

 

 Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom 

glasniku općine Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće      

Broj: 01-02-393/08. 

Orašje, 27. 3.  2008. godine 

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o javnim 

poduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine 

Federacije BiH", broj: 8/05.) i članka 37. Statuta općine 

Orašje  ("Službeni glasnik općine Orašje", broj: 6/02.), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana  27. 

ožujka 2008. godine, d o n o s i 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu J. P.  "Vodovod i 

odvodnja" d.o.o. Orašje za 2007. godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće o radu J. P.  "Vodovod i 

odvodnja" d.o.o. Orašje za 2007. godinu. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom 

glasniku općine Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće      

Broj: 01-02-394/08 

Orašje, 27.3. 2008. godine 

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

Na temelju točke III. Odluke o načinu korištenja 

sredstava («Službeni glasnik općine Orašje», broj: 05/07.), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 27. 

ožujka  2008. godine, d o n o s i 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o visini i utrošku prikupljenih 

sredstava koja se uplaćuju prilikom plaćanja 

priključenja na vodovodnu mrežu, za 2007. godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o visini i utrošku prikupljenih 

sredstava koja se uplaćuju prilikom plaćanja priključenja 

na vodovodnu mrežu, za 2007. godinu. 
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Članak 2. 

Ovaj Zaključak biti će objavljen u «Službenom 

glasniku  općine Orašje». 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-395/08.                                                                                        

Orašje, 27. 3. 2008. godine                                                                              

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o javnim 

poduzećima u Federaciji BiH ("Službene novine 

Federacije BiH", broj: 8/05.) i članka 37. Statuta općine 

Orašje  ("Službeni glasnik općine Orašje", broj: 6/02.), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 27. 

ožujka  2008. godine, d o n o s i 

 

Z A K L J U Č A  K 

o usvajanju Izvješća o radu   

 "Veterinarska stanica" d.o.o. Orašje za 2007. godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće o radu    "Veterinarska stanica"  

d.o.o. Orašje za 2007. godinu. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom 

glasniku općine Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće      

Broj: 01-02-396/08 

Orašje, 27. 3. 2008. godine 

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

Temeljem članka 113. Statuta općine Orašje 

("Službeni glasnik općine Orašje"  broj 6/02), i članka 36. 

stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje («Službeni 

glasnik općine Orašje», broj: 8/04) Općinsko vijeće Orašje 

na sjednici održanoj 27. ožujka  2008. godine, d o n o s i  

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izviješća o radu  

J.U. Dječji vrtić « Pčelica « Orašje za 2007. godinu 

 

I 

 Usvaja se Izvješće o radu J.U. Dječji vrtić « 

Pčelica « Orašje za 2007. godinu.  

            

II 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom 

glasniku Općine Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                           

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće    

Broj: 01-02-397/08 

Orašje, 27. 3.  2008. godine 

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

Temeljem članka 113. Statuta općine Orašje 

("Službeni glasnik općine Orašje"  broj 6/02), i članka 36. 

stavak 3. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje («Službeni 

glasnik općine Orašje», broj: 8/04) Općinsko vijeće Orašje 

na sjednici održanoj 27. ožujka  2008. godine, d o n o s i  

 

ZAKLJUČAK 
o usvajanju Izvješća o radu J.U. « Centar za socijalni 

rad Orašje » Orašje za 2007. godinu 

 

I 
                 Usvaja se Izvješće o radu J.U. »Centar za 

socijalni rad Orašje » Orašje za 2007. godinu.  

            

II 
       Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom 

glasniku Općine Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                         

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE  

Općinsko vijeće    

Broj: 01-02-398/08 

Orašje, 27. 3.  2008. godine 

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

 

 

Temeljem članka 3. Poslovnika Općinskog vijeća 

Orašje ("Službeni glasnik općine Orašje"  broj 8/04), 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj 27. ožujka  

2008. godine, d o n o s i  

 



Orašje, 28. ožujka 2008. SLUŽBENI GLASNIK  Općine Orašje Broj 3, Stranica 69 

ZAKLJUČAK 
o izravnom prenošenju sjednica 

Općinskog vijeća 

 

 

I 

Sjednice Općinskog vijeća  Orašje, u narednom 

periodu,  izravno će  prenositi  Radiopostaja Orašje.  

   

 

 

       

II 
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom 

glasniku Općine Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina   

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                          

ŽUPANIJA POSAVSKA    

OPĆINA ORAŠJE                                                                                                                 

Općinsko 

vijeće

     

Broj: 01-02-399/08 

Orašje, 27. 3.  2008. godine 

PREDSJEDNIK 

        Ilija Vukić, 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, 68/05 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),  Načelnik općine, d o n o s i 

 

 

 

P R A V I L N I K 

 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama, 

naknadama i drugim materijalnim primanjima koja 

nemaju karakter plaće državnih službenika i namještenika 

općinskih službi za upravu općine Orašje 

 

 

 

Članak 1. 
U Pravilniku 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 i 8/07), u članku 39. stavak 1. u prvom redu broj 

i riječ „36. i „ brišu se.  

 

 

Članak 2. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u 

«Službenom glasniku općine Orašje». 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA   

OPĆINA ORAŠJE                                                                                                                                               

Broj: 01-02-541/05                                                                             

Orašje, 26.03.2008. godine 

           N A Č E L N I K 

                  Đuro Topić, v.r. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 
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