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O P Ć I N S K O   V I J E Ć E 

 
 
Bosna i Hercegovina                                                                                                               

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska  

Općina Orašje 

Općinsko vijeće         

Broj: 01-02-772/17                                                                                                        

Orašje, 22.06. 2017.godine 

 

Na temelju članka 37. i 91. stavak 3. Statuta općine Orašje 

(“Službeni glasnik općine Orašje”, broj 6/02, 5/08, 3/11 i 

5/11) i članka 38. Odluke o davanju u zakup poslovnih 

prostora („Službeni glasnik općine Orašje“, broj 10/11), 

Općinsko vijeće Orašje, na svojoj sjednici održanoj dana 

22. lipnja 2017. godine,  donosi 

 

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

Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom izuzima se dio skladišnog prostora koji se 

nalazi u prizemlju poslovne zgrade u Orašju, IV. ulica 1, 

upisan u P.L. 220, k.č. 273, K.O. Orašje I, na ime 

Društvena svojina Skupštine opštine Orašje, kao nositelj 

prava, od Županijske uprave civilne zaštite koji je istoj 

dodijeljen u skladu sa Odlukom o dodjeli na korištenje 

uredskog i skladišnog prostora („Službeni glasnik Općine 

Orašje“, broj 8/06), na temelju koje je sklopljen Ugovor o 

privremenom ustupanju uredskog i sklonišnog prostora na 

korištenje broj 01-23-1044/06 dana 10.siječnja 

2007.godine. 

 
 

 

 

 

Poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka sastoji se od 2 

prostorije ukupne površine 23,70 m2  (P1 17,25 m2 i P2 

6,45 m2). 

 

Poslovni prostor iz stavka 1. i 2. ovog članka daje se u 

zakup Zavodu za javno zdravstvo Županije Posavske. 

 

Članak 2. 

Poslovni prostor daje se na vremenski period do osiguranja 

vlastitog prostora, a najduže u trajanju od pet godina. 

 

U slučaju da se u periodu zakupa, ukaže mogućnost 

iznajmljivanja poslovnog prostora, u skladu sa Odlukom o 

davanju u zakup poslovnih prostora, uz naknadu, Zavod za 

javno zdravstvo Županije Posavske dužan je osloboditi 

prostorije koje koristi.  

 

Članak 3. 

U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke će se 

obavljati djelatnost skladištenja sredstava i opreme za 

provođenje DDD mjera. 

 

Članak 4. 

Poslovni prostor iz članka 1. ove Odluke daje se u zakup 

bez plaćanja zakupnine. 

 

Članak 5. 

Zavod za javno zdravstvo Županije Posavske dužan je 

urediti poslovni prostor i opremiti odgovarajućom 

opremom za obavljanje navedene djelatnosti, vlastitim 

financijskim sredstvima. 

 

Članak 6. 
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Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove Odluke 

zaključi ugovor o davanju u zakup poslovnog prostora 

navedenog u članku 1. ove Odluke, kao i da zaključi aneks 

Ugovora o privremenom ustupanju uredskog i sklonišnog 

prostora na korištenje broj 01-23-1044/06 od 10.siječnja 

2007.godine. 

 

Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

„Službenom glasniku Općine Orašje“, a primjenjivat će se 

od 01.07.2017.godine. 

 

            PREDSJEDNIK                                                                                                                   

          Mario Oršolić, v.r. 

                                                                                                                    
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće  

Broj: 01-02-773/17 

Orašje, 22.06. 2017.godine 

 
Na temelju članku 234. točka f) Zakona o 

gospodarskim društvima („Službene novine Federacije 

BiH“ broj 81/15) i članka 14. točka 6. Statuta Javnog 

poduzeća „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 8/05 i 2/11), Općinsko vijeće 

Orašje, a na prijedlog Nadzornog odbora, na sjednici 

održanoj dana 22. lipnja 2017. godine, donosi  

 

O D L U K U 
o načinu pokrića gubitka 

JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje u 2016. godini 

 

Članak 1. 

Ukupan gubitak JP „Radiopostaja Orašje“ d.o.o. 

Orašje nastao u 2016. godini, u iznosu od 17.917,87 KM 

pokrit će se u cjelokupnom iznosu od zadržane dobiti JP 

„Radiopostaja Orašje“ d.o.o. Orašje iz ranijih godina.   

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

            PREDSJEDNIK 

          Mario Oršolić, v.r. 

    

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska  

Općina Orašje 

Općinsko vijeće                                                                                                  

Broj: 01-02-774/17 

Orašje, 22.06. 2017. godine 

 
Na temelju članka 310. Zakona o gospodarskim 

društvima („Službene novine Federacije BiH“ broj 81/15) 

i članka 13. i 14. Statuta Javnog poduzeća "Radiopostaja 

Orašje" d.o.o. Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ 

broj 8/05 i 2/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici 

održanoj dana 22. lipnja  2017. godine, donosi 

 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Statuta Javnog poduzeća 

"Radiopostaja Orašje" d.o.o. Orašje 

 

Članak 1. 

U Statutu Javnog poduzeća "Radiopostaja Orašje" 

d.o.o. Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/05 

i 2/11), u članku 20. iza alineje 8. dodaje se nova alineja 9. 

koja glasi: "- vođenje uređivačke politike,". 

Dosadašnja alineja 9. postaje alineja 10. 

 

Članak 2. 

U članku 24. stavak (2) riječi "i glavnom i 

odgovornom uredniku" brišu se. 

 

 

Članak 3. 

 Članak 26. briše se. 

 

Članak 4. 

 Članak 27. briše se.  

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

            PREDSJEDNIK 

           Mario Oršolić, v.r. 

                                                                                                  

 
Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 06-31-747/17 

Orašje, 22.6. 2017. godine 

 
 Općinsko vijeće Orašje, postupajući po zahtjevu 

JP „Elektroprivrede HZ HB d.d.Mostar- Distribucijsko 

područje Sjever, a na temelju članka 363. stavak 3. točka 

3 Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13) i članka 4. 

Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu  Federacije Bosne i 

Hercegovine, kantona, općina i gradova ( „Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 17/14) na sjednici održanoj 

dana 22. lipnja 2017.godine, donosi 
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O D L U K U 

o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju 

 izravnom pogodbom 

 
Članak 1. 

Odobrava se prodaja gradskog građevinskog 

zemljišta JP Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar, 

Distribucijsko područje Sjever radi izgradnje trafostanice, 

putem izravne pogodbe. 

 

Članak 2. 

Predmet prodaje je zemljište označeno kao k.č. 

broj 20/6 u površini od 20 m² upisano u Pl. broj 215 k.o. 

Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 20/6 

u površini od 20 m² upisanoj u e-Zk. uložak br. 2310 k.o. 

Orašje. 

 
Članak 3. 

Kupoprodajna cijena zemljište utvrđuje se u 

iznosu od 2.000,00 KM, odnosno 100,00 KM/m².  

 

Članak 4. 
Općinski načelnik će sa kupcem nekretnine 

zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene 

isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i 

obveze. 

Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u 

posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavatelju-

Općini Orašje uplati cjelokupnu prodajnu cijenu. 

Troškove notarske obrade kupoprodajnog 

ugovora, upisa u zemljišne i katastarske knjige te porez na 

promet nekretnina snosi kupac.  

 

Članak 5. 

Kopija katastarskog plana zemljišta iz članka 2. 

Odluke sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku općine Orašje“. 

 

         PREDSJEDNIK 

       Mario Oršolić, v.r. 
 

Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 06-31-748/17 

Orašje, 22.6. 2017. godine 

 
 Općinsko vijeće Orašje, postupajući po zahtjevu 

JP „Elektroprivrede HZ HB d.d.Mostar- Distribucijsko 

područje Sjever, a na temelju članka 363. stavak 3. točka 

3 Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13) i članka 4. 

Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje 

nekretninama u vlasništvu  Federacije Bosne i 

Hercegovine, kantona, općina i gradova ( „Službene 

novine Federacije BiH“, broj: 17/14) na sjednici održanoj 

dana 22. lipnja   2017.godine,donosi 

 

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

 izravnom pogodbom 

 

Članak 1. 

Odobrava se prodaja gradskog građevinskog 

zemljišta JP Elektroprivredi HZHB d.d. Mostar, 

Distribucijsko područje Sjever radi izgradnje trafostanice, 

putem izravne pogodbe. 

 

Članak 2. 

Predmet prodaje je zemljište označeno kao k.č. 

broj 1061/2 u površini od 20 m² upisano u Pl. broj 228 k.o. 

Orašje I, a što po starom premjeru odgovara k.č. broj 

1061/2 u površini od 20 m² upisanoj u e-Zk. uložak br. 

2309 k.o. Orašje. 

 

Članak 3. 

Kupoprodajna cijena zemljište utvrđuje se u 

iznosu od 80,00 KM, odnosno 4,00 KM/m².  

 

Članak 4. 

Općinski načelnik će sa kupcem nekretnine 

zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene 

isprave, u kojem će se regulirati međusobna prava i 

obveze. 

Kupac se može uknjižiti kao vlasnik i preuzeti u 

posjed kupljenu nekretninu tek nakon što prodavatelju-

Općini Orašje uplati cjelokupnu prodajnu cijenu. 

Troškove notarske obrade kupoprodajnog 

ugovora, upisa u zemljišne i katastarske knjige te porez na 

promet nekretnina snosi kupac.  

 

Članak 5. 

Kopija katastarskog plana zemljišta iz članka 2. 

Odluke sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku općine Orašje“. 

 
            PREDSJEDNIK 

           Mario Oršolić, v.r. 
     

                    
 
 



Broj 4, Stranica 100  SLUŽBENI GLASNIK   Općine Orašje Orašje,  23.lipanj 2017.      

Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-31-775/17 

Orašje. 22.6. 2017. godine  

 
 Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 363. 

stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13) i Pravilnika o 

postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama 

u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

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

17/14) na sjednici održanoj dana 22. lipnja  2017.godine, 

donosi 

 
O D L U K U 

o prodaji gradskog građevnog zemljišta u Orašju 

putem javnog nadmetanja 

 

Članak 1. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi Javni 

oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

Orašju- Stambeno naselje Jug II putem javnog nadmetanja 

a radi izgradnje stambenog objekta u skladu sa 

Regulacijskim planom „Jug II“ Orašje i Odlukom o 

provođenju Regulacijskog plana „Jug II“ („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj: 1/02 )  i da s najpovoljnijim 

ponuđačem zaključi kupoprodajni ugovor.   

 

                          Članak 2. 

Predmet prodaje je zemljište označeno kao: 

 k.č. broj 1049/191 u površini od 1.155 m² upisana u Pl. 

broj 220 K.O. Orašje I kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 1049/191 u površini 

od 1.155 m² upisana u E-zk.uložak broj 565 K.O. Orašje I. 

Članak 3. 

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 

28.875,00 KM, odnosno 25 KM/m². 

 

Članak 4. 

Postupak prodaje neizgrađenog građevinskog 

zemljišta provest će se na način utvrđen u Pravilniku o 

postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama 

u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

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

17/14). 

 

Članak 5. 

Nakon završenog postupka javnog nadmetanja, 

Općinski načelnik će s najpovoljnijim ponuđačem 

zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene 

isprave kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

 

Članak 6. 

 U slučaju da se po ovom javnom oglasu ne izvrši 

prodaja predmetnog zemljišta, temeljem ove Odluke 

raspisat će se ponovni javni oglas. 

 

Članak 7. 

Skica građevinske parcela iz članka 2. Odluke 

sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku općine Orašje“. 

 

            PREDSJEDNIK 

           Mario Oršolić, v.r. 

 

    

Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-31-776/17 

Orašje:, 22.6. 2017. godine 

 
 Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 363. 

stavak 1. Zakona o stvarnim pravima („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 66/13 i 100/13) i Pravilnika o 

postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama 

u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

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

17/14) na sjednici održanoj dana 22. lipnja   2017.godine, 

donosi 

 
O D L U K U 

o prodaji građevnog zemljišta u Boku 

putem javnog nadmetanja 

 

Članak 1. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da objavi Javni 

oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u 

Boku putem javnog nadmetanja a radi izgradnje 

stambenog objekta u skladu s propisima građenja i 

urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog 

organa i da s najpovoljnijim ponuđačem zaključi 

kupoprodajni ugovor.   

 

Članak 2. 

Predmet prodaje je zemljište označeno kao: 

1) k.č. broj 1898/36 u površini od 4.535 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/53 u površini 

od 4.535 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

2) k.č. broj 1898/37 u površini od 4.174 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 
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starom premjeru odgovara k.č. broj 439/52 u površini 

od 4.174 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

3) k.č. broj 1898/38 u površini od 1.119 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/51 u površini 

od 1.119 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

4) k.č. broj 1898/39 u površini od 1.119 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/50 u površini 

od 1.119 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

5) k.č. broj 1898/40 u površini od 1.121 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/49 u površini 

od 1.121 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

6) k.č. broj 1898/41 u površini od 1.120 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/48 u površini 

od 1.120 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

7) k.č. broj 1898/42 u površini od 1.105 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/47 u površini 

od 1.105 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

8) k.č. broj 1898/43 u površini od 1.116 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/46 u površini 

od 1.116 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

9) k.č. broj 1898/44 u površini od 1.187 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/45 u površini 

od 1.187 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

10) k.č. broj 1898/45 u površini od 1.190 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/44 u površini 

od 1.190 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

11) k.č. broj 1898/46 u površini od 1.167 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/43 u površini 

od 1.190 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

12) k.č. broj 1898/47 u površini od 1.121 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/42 u površini 

od 1.121 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

13) k.č. broj 1898/48 u površini od 1.105 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/41 u površini 

od 1.105 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

14) k.č. broj 1898/49 u površini od 1.121 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/40 u površini 

od 1.121 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

15) k.č. broj 1898/50 u površini od 1.100 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/39 u površini 

od 1.100 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

16) k.č. broj 1898/51 u površini od 1.169 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/38 u površini 

od 1.169 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

17) k.č. broj 1898/52 u površini od 1.138 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/37 u površini 

od 1.138 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

18) k.č. broj 1898/53 u površini od 1.154 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/36 u površini 

od 1.154 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

19) k.č. broj 1898/54 u površini od 1.146 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara k.č. broj 439/35 u površini 

od 1.146 m² upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

20) k.č. broj 1898/55 u površini od 1.164 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara dijelu k.č. broj 439/34 iste 

površine upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

21) k.č. broj 1898/56 u površini od 1.170 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara dijelu k.č. broj 439/34 iste 

površine upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok. 

22) k.č. broj 1898/57 u površini od 1.168 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 

starom premjeru odgovara dijelu k.č. broj 439/34 iste 

površine upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok 

23) k.č. broj 1898/58 u površini od 1.177 m² upisana u Pl. 

broj 1196 K.O. Bok kao D.S. Općina Orašje, što po 
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starom premjeru odgovara dijelu k.č. broj 439/34 iste 

površine upisana u E-zk.uložak broj 731 K.O.Bok 

Članak 3. 

Početna kupoprodajna cijena utvrđuje se u iznosu od 4 

KM/ m² i za zemljišta opisana u članku 2. Odluke za 

točku : 

1. iznosi 18.140,00 KM 

2. iznosi 16.696,00 KM 

3. iznosi 4.476,00 KM 

4. iznosi 4.476,00 KM 

5. iznosi 4.484,00 KM 

6. iznosi 4.480,00 KM 

7. iznosi 4.420,00 KM 

8. iznosi 4.464,00 KM 

9. iznosi 4.748,00 KM 

10. iznosi 4.760,00 KM 

11. iznosi 4.668,00 KM 

12. iznosi 4.484,00 KM 

13. iznosi 4.420,00 KM 

14. iznosi 4.484,00 KM 

15. iznosi 4.400,00 KM 

16. iznosi 4.676,00 KM 

17. iznosi 4.552,00 KM 

18. iznosi 4.616,00 KM 

19. iznosi 4.584,00 KM 

20. iznosi 4.656,00 KM 

21. iznosi 4.680,00 KM 

22. iznosi 4.672,00 KM 

23. iznosi 4.708,00 KM  

 

 

Članak 4. 

Postupak prodaje neizgrađenog građevinskog 

zemljišta provest će se na način utvrđen u Pravilniku o 

postupku Javnog konkursa za raspolaganje nekretninama 

u vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, 

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

17/14). 

 

Članak 5. 

Nakon završenog postupka javnog nadmetanja, 

Općinski načelnik će s najpovoljnijim ponuđačem 

zaključiti kupoprodajni ugovor u formi notarsko obrađene 

isprave kojim će se urediti međusobna prava i obveze. 

 

Članak 6. 

 U slučaju da se po ovom javnom oglasu ne izvrši 

prodaja predmetnog zemljišta, temeljem ove Odluke 

raspisat će se ponovni javni oglas. 

 

Članak 7. 

Skica građevinske parcela iz članka 2. Odluke 

sastavni je dio ove Odluke. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku općine Orašje“. 

 

           PREDSJEDNIK 

                      Mario Oršolić, v.r. 
 
Bosna i Hercegovina                                                                                                                                                                              

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-779/17 

Orašje, 22.6. 2017. godine      

 

 

 Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

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

5/11) a u svezi s člankom 17. i 20. Odluke o osnivanju 

Centra za poduzetništvo Općine Orašje („Službeni glasnik 

Općine Orašje“, broj: 4/12 i 10/14)                         Općinsko 

vijeće Orašje na sjednici održanoj dana  22. lipnja  2017. 

godine,  donosi 

 

 

O D L U K U 
o razrješenju i imenovanju vršitelja dužnosti direktora 

„Centra za poduzetništvo Općine Orašje“ d.o.o. Orašje 

 

 

I. 

 Mato Mikić iz Vidovica razrješava se funkcije 

vršitelja dužnosti direktora „Centra za poduzetništvo 

Općine Orašje“ d.o.o. Orašje (u daljnjem tekstu: Društvo). 

     
II. 
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     Miroslav Maroš imenuje se za vršitelja dužnosti 

direktora „Centra za poduzetništvo Općine Orašje“ d.o.o. 

Orašje, do imenovanja uprave društva - direktora. 

 

III. 

  Osim poslova definiranih u članku 7. i 19. Odluke 

o osnivanju Centra za poduzetništvo Općine Orašje, 

vršitelj dužnosti direktora ima obvezu podnijeti prijavu za 

upis osnivanja Društva u sudski registar Općinskog suda u 

Orašju. 

 

IV. 

 Vršitelj dužnosti direktora dužan je najmanje 

jednom godišnje podnijeti izvještaj o radu Društva 

Općinskom vijeću Orašje koje vrši ovlaštenja Skupštine 

društva. 

 
V.  

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.                                                                                                          

 
         PREDSJEDNIK 

       Mario Oršolić, v.r.  

                                                                                                                 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine                                                          

Županija Posavska 

Općina Orašje          

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                                                                                      

Broj: 01-02-777/17                                                                                          

Orašje, 22.6. 2017. godine 

 
Na temelju članka 2.12. stavak (5) i (6) Izbornog 

zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ broj 

23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 

65/05, 77/05,11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 

18/13, 7/14 i 31/16), Općinsko vijeće Orašje na sjednici 

održanoj dana 22. lipnja  2017. godine, donosi  

 
R J E Š E NJ E 

o  razrješenju i imenovanju člana  

Općinskog izbornog povjerenstva 

 

Članak 1. 

 Marijan Baotić razrješava se dužnosti člana 

Općinskog izbornog povjerenstva Općine Orašje. 

 

Članak 2. 

Ilija Baotić  imenuje se za člana Općinskog 

izbornog povjerenstva Općine Orašje.  

 

 

Članak 3. 

Član iz članka 2. ovog Rješenja imenuje se na 

mandatni period od sedam godina, a mandat mu počinje 

teći danom dobivanja suglasnosti od Središnjeg izbornog 

povjerenstva Bosne i Hercegovine.  

 

Članak 4. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom dobivanja 

suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i 

Hercegovine, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Općine Orašje“. 

            PREDSJEDNIK 

           Mario Oršolić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-778/17 

Orašje, 22.6. 2017. godine 

 

 Na temelju članka 24. Odluke o poticajnim 

mjerama za razvoj poljoprivrede na području općine 

Orašje ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 3/17.), 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana, 22. 

lipnja 2017. godine,  donosi  

 

 

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

pristiglih prijava po Javnom pozivu 

 

Članak 1. 

 U Povjerenstvo za ocjenjivanje i izbor pristiglih 

prijava po Javnom pozivu, broj: 01-02-631-1/17. od 

31.05.2017. godine, za dodjelu investicijskih potpora u 

svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području općine 

Orašje, u 2017. godini, imenuju se:  

 

  1. Pero Baotić , predsjednik 

  2. Katica Dabić  , članica 

  3. Marko Ivanović , član 

  4. Pavo Kosić , član i 

  5. Anto Kobaš , član. 

 

Članak 2. 

Zadaci Povjerenstva su: 

- donijeti Poslovnik o radu, 

- razmotriti prijave pristigle po Javnom pozivu, 

- izvršiti bodovanje i rangiranje pristiglih prijava       

prema kriterijima iz Odluke, 

- dostaviti prijedlog rang liste potencijalnih       

korisnika Općinskom Načelniku radi donošenja 

konačne Odluke o raspodjeli investicijskih potpora u 
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svrhu poticanja razvoja poljoprivrede na području 

općine Orašje za 2017. godinu, 

- pripremiti konačnu Odluku, 

- pripremiti Ugovore za odabrane korisnike. 

 

Članak 3. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

            PREDSJEDNIK 

                                                           Mario Oršolić, 

v.r.

   

 

  

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće                 

Broj: 01-02-780/17 

Orašje, 22.6. 2017. godine 

 
 Na temelju članka 246. Zakona o gospodarskim 

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

45/00; 2/02; 6/02; 29/03; 68/05; 91/07; 84/08; 7/09. i 

63/10.) i članka 37. Statuta Općine Orašje  ("Službeni 

glasnik Općine Orašje", broj: 6/02; 5/08; 3/11. i 5/11.), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana, 22. 

lipnja 2017. godine,  donosi 

 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu J. P. "Komunalac" d.o.o. 

Orašje za 2016. godinu 

 

 

Članak 1. 

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

Orašje za 2016. godinu. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom 

glasniku Općine Orašje". 

 

            PREDSJEDNIK 

          Mario Oršolić, v.r. 

 

       
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj:01-02-781/17 

Orašje, 22.06. 2017.godine 

 

 

 Na temelju članka 37. točka 9. Statuta Općine 

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

3/11 i 5/11) i članka 14. Statuta J. P. "Radiopostaja Orašje" 

d.o.o. ("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 8/05 i 

2/11), Općinsko vijeće Orašje,  na sjednici održanoj dana 

22. lipnja  2017. godine, donosi 

 

 

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

 J.P. "Radiopostaja Orašje" d.o.o. Orašje za 

2016.godinu 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se Izvješće o radu J.P. "Radiopostaja 

Orašje" d.o.o. Orašje za 2016.godinu. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom 

glasniku Općine Orašje". 

 
            PREDSJEDNIK 

                       Mario Oršolić, v.r. 

 

 

 

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

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-686/17 

Orašje, 06.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik, 

donosi  

 

ODLUKU  
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o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, Udruzi 

ribolovaca „Šaran“ Orašje 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava 

se izdvajanje sredstava  iz Pričuve  Proračuna Udruzi 

ribolovaca „Šaran“ Orašje, za financiranje manifestacije 

pod nazivom „Tradicionalni ribarski ručak“  u iznosu od 

600,00 KM (Slovima:šeststotina KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614324 – Tekući transferi udruženjima građana i Projekt 

udruga mladih. 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-580/17 

Orašje, 06.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik 

donosi:  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, Ilji 

Dominković iz Orašja 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Ilji Dominković iz Orašja, 

za financiranje izdavanja knjige „70 godina NK „Sloga“ 

Tolisa“ u iznosu od 350,00 KM (Slovima:tristopedeset 

KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 – Transfer za šport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-712/17 

Orašje, 08.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik 

donosi:  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, 

Franjevačkom samostanu Sv.Petra i Pavla Tuzla  

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Franjevačkom samostanu 

Sv.Petra i Pavla Tuzla, za financiranje projekta izgradnje 

„Hrvatskog kulturnog centra sv. Franje“ u iznosu od 

2.500,00 KM (Slovima:dvijetisućepetsto KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614319 - Tekući transferi vjerskim zajednicama. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-711/17 

Orašje, 09.06.2017.godine 
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Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik, 

donosi  

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, Gradskom 

amaterskom kazalištu „ORAŠJE“  

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Gradskom amaterskom 

kazalištu „ORAŠJE“, za sufinanciranje likovne kolonije u 

Orašju u iznosu od 750,00 KM (Slovima:sedamstopedeset 

KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614121 – Ostala davanja za kulturu. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-613/17 

Orašje, 16.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik 

donosi  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, Tunji 

Kopić  iz Oštre Luke 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Tunji Kopić  iz Oštre 

Luke, za financijsku pomoć u iznosu od 150,00 KM 

(Slovima:stotinupedeset KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614231 – Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-623/17 

Orašje, 16.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik 

donosi:  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, Ivi Kopić  

iz Oštre Luke 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Ivi Kopić  iz Oštre Luke, 

za financijsku pomoć u iznosu od 150,00 KM 

(Slovima:stotinupedeset KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614231 – Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 
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Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-606/17 

Orašje, 16.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik 

donosi:  

 

ODLUKU  

o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, Luji 

Miličić  iz Orašja 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Luji Miličić  iz Orašja, za 

pomoć u liječenju u iznosu od 300,00 KM 

(Slovima:tristotine KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614231 – Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-741/17 

Orašje, 16.06.2017.godine 

 

Na temelju članka 11. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2017. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 2/17), Općinski načelnik, 

donosi  

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu, za ŠD 

„Napredak“ iz Matića 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2017.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:2/17), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  za ŠD „Napredak“ iz Matića, za 

financiranje nogometne utakmice između veterana u 

iznosu od 500,00 KM (Slovima:petstotina KM). 

 

       II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 – Transfer za šport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

         Općinski načelnik 

       Stanko Vincetić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-673/17 

Orašje, 30.05.2017.godine    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Na temelju odredaba iz članka 15.-20.  Odluke o 

izvršavanju proračuna Općine Orašje za 2017.godinu 

(“Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 2/17), Općinski 

načelnik, donosi 

 

Plan i program utroška sredstava tekućih 

transfera i drugih tekućih rashoda u 2017. 

 

I 

Tekući transferi drugim razinama vlasti  i fondovima– 

614100 

 

- Transfer Agenciji za državnu službu F BIH, u ukupnom 

iznosu od 500 KM odobravat će se po zahtjevu-računu  

Agencije za državnu službu F BIH, koje odobri Općinski 

načelnik, po prethodnoj suglasnosti Službe za zajedničke 

poslove Općine Orašje. 

-  Transfer za kulturu  u ukupnom iznosu od 97.000 KM 

doznačavaju se tako što će se iznos od 72.000 KM koji 

pripada Centru za kulturu doznačavati krajnjem korisniku 

u obliku mjesečnih iznosa koji predstavljaju 1/12 

odobrenog iznosa proračuna, a iznos od 25.000 KM  na 

slijedeći način, za: 

       a) Dani Hrvatskog filma u Orašju 10.000 KM 

doznačavanjem udruzi građana Dani Hrvatskog filma 
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Orašje, a na temelju odobrenog zahtjeva od strane 

Općinskog načelnika. 

       b) Lutkarsko proljeće u Orašju  3.500 KM  doznačit 

će se udruzi Gradsko amatersko kazalište Orašje, na 

temelju odobrenog zahtjeva od strane Općinskog 

načelnika. 

       c) Dani Tolise   4.000 KM doznačit će se zakladi Terra 

Tolis na temelju odobrenog zahtjeva od strane Općinskog 

načelnika.  

       d) Druga kulturna događanja 7.500 KM ( karnevalske 

aktivnosti, aktivnosti KUD-ova, zborova, nakladnička 

djelatnost i dr.), doznačavati će se kvartalno Centru za 

kulturu Orašje. 

 

- Transfer za šport  u ukupnom iznosu od 135.000 KM 

dodjeljivat će se na slijedeći način:  

       a)  HNK Orašje OMLADINSKI POGON  mjesečno 

1/12  od ukupnog iznosa od 56.000 KM na račun korisnika 

proračuna, 

       b) Športski savez Općine Orašje mjesečno 1/12 od 

iznosa 25.200 KM na račun korisnika,  

       c) Ostali nogometni klubovi  ukupan iznos od 38.000 

KM dodjeljivat će se u dva obroka ( I obrok – travanj 

2016.godine i II obrok rujan 2016.godine), i to: II 

Federalne lige po 3.000 KM, I Županijske lige po 1.600 

KM i II Županijske lige po 1.100 KM, a na temelju 

zahtjeva  Službe opće uprave, branitelja i društvenih 

djelatnosti.Kod isplate sredstava ostalim nogometnim 

klubovima isplaćivat će se i sredstva za rad sa mladima, i 

to u iznosu od 400 KM po omladinskoj selekciji koja se 

natjecala u prethodnoj polu sezoni i odigrala minimalno 6 

službenih utakmica.   

       d) Ostali sportovi iznos od 8.600 KM  će se 

dodjeljivati  u dva obroka prema planu raspodjele 

Općinskog športskog saveza na temelju zahtjeva Službe 

opće uprave i društvenih djelatnosti, i 

       e) Transfer za sufinanciranje Projekta „Razvojni 

nastavni program Škole šaha“ u iznosu od 7.200 KM, koji 

se po zaključenju ugovora transferira prema Športskom 

savezu Općine Orašje, kao implementatoru projekta. 

- Transfer za obrazovanje – Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje u 

iznosu od 200.000 KM  doznačava se predškolskoj 

ustanovi Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje, na način da se iznos 

od 180.000 KM transferira u vidu 12 mjesečnih uplata, a 

20.000 KM po podnesenim zahtjevima koje odobrava 

Općinski načelnik. 

-Transfer za  Centar za socijalni rad u iznosu od 155.000 

KM doznačava se na račun Javne ustanove Centar za 

socijalni rad Orašje, u vidu 12 mjesečnih uplata. 

 

II 

Tekući transferi  pojedincima – 614200 

-  Ostala davanja pojedincima na temelju MIO – Doplata 

MIO-a u  iznosu od 5.000 KM transferirat će se na temelju  

zahtjeva   Službe za stručne i zajedničke poslove Općine 

Orašje kojeg odobrava Općinski načelnik.  

- Novčane naknade nezaposlenim osobama -  Neuposlene 

rodilje  u iznosu od 20.000 KM isplaćivat će se  

jednokratno i to : 

u iznosu od 1.000,00 KM  za rođeno treće dijete 

u iznosu od 2.000,00 KM za rođeno četvrto dijete i 

u iznosu od 3.000,00 KM za rođeno peto  i svako slijedeće 

dijete  a  na temelju pojedinačno odobrenog zahtjeva 

neuposlene majke sa područja Općine Orašje. 

Evidentiranje i kontrolu zaprimljenih i odobrenih zahtjeva 

obavlja Služba opće uprave, branitelja i društvenih 

djelatnosti. 

- Novčane naknade nezaposlenim osobama - Pomoći 

obiteljima sa  više djece u  iznosu od 45.000 KM isplaćivat 

će se sukladno Odluci o novčanoj pomoći višečlanim 

obiteljima („Službeni glasnik Općine Orašje“broj 5/16).  

- Beneficije za socijalnu zaštitu - Socijalne pomoći i 

pomoći u liječenju pojedinaca  u ukupnom iznosu od 

17.000 KM isplaćivat će se sukladno Pravilniku o uvjetima 

i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim 

građanima („Službeni glasnik Općine Orašje“broj 3/13 i 

2/15). 

- Izdaci za raseljene osobe  u iznosu  od 1.800 KM 

raspoređuje se sukladno rješenjima   Službe za 

gospodarstvo i infrastrukturu za 2017.godinu. 

- Transfer za prijevoz učenika u iznosu od 180.000 KM 

namijenjen je financiranje prijevoza učenika i trošiti će se 

za plaćanje računa – fakture dobavljačima za prijevoz 

djece, te u vidu doznaka Mjesnim zajednicama koje 

organiziraju dio prijevoza učenika na temelju podnijetih 

zahtjeva. Praćenje i kontrolu ugovornih obaveza 

prijevoznika će vršiti Služba opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti. 

  

III 

 

Tekući transferi neprofitnim organizacijama – 614300 

 

-  Tekući transferi Neprofitnim organizacijama - Crveni 

križ   u  iznosu od 30.000 KM raspoređuje se u mjesečnim 

iznosima koji predstavljaju 1/12 ukupno odobrenih 

sredstava, odnosno  2.500 KM mjesečno. 

-  Tekući transferi Neprofitnim organizacijama - DDB 

„Merhamet“   u iznosu od 3.000 KM raspoređuje se u 

mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 ukupno 

odobrenih sredstava, odnosno  250 KM mjesečno. 

-  Tekući transferi vjerskim zajednicama   u  iznosu od 

40.000 KM raspoređuju se  za potrebe kapitalnih nabavki 

vjerskih zajednica na temelju pojedinačnih zahtjeva 

vjerskih zajednica, koje odobrava Općinski načelnik. 

- Tekući transferi za parlamentarne političke stranke   u  

iznosu od 76.000 KM dodjeljuju se korisnicima 

sredstava sukladno Odluci o načinu raspodjele sredstava 

političkim strankama („Službeni glasnik Općine 

Orašje“, broj  8/12).  

- Tekući transferi udruženjima građana i projekt udruga  

mladih u iznosu od 20.000 KM raspoređuje se  sukladno 



Broj 4, Stranica 110  SLUŽBENI GLASNIK   Općine Orašje Orašje,  23.lipanj 2017.      

Odluci o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava 

udrugama od interesa za Općinu Orašje („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 3/10 i 4/11). 

- Ostali transferi udruženjima građana – Vatrogasna 

društva  u ukupnom iznosu od 60.000 KM raspoređuje se 

na način da se iznos od 54.000 uplaćuje VD u vidu 12 

jednakih mjesečnih transfera, a preostali iznos od 6.000 

KM uplaćuje se po zahtjevima VD, koje na prijedlog 

Službe Civilne zaštite odobrava Općinski načelnik. 

-  Ostali transferi udruženjima građana - Transfer 

udrugama proisteklim iz Domovinskog rata   u ukupnom 

iznosu od 43.500 KM raspoređuju se na slijedeći način: 

      1. Sredstva za pomoć u  obilježavanju obljetnica 

106. brigade HVO i ostalih aktivnosti u iznosu od 

11.000 KM  isplaćivati će se na temelju zahtjeva koje 

odobrava Općinski načelnik.   

      2. Sredstva za održavanje Spomen sobe 106. 

brigade HVO i ureda udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata u iznosu od 25.000 KM  i to: 

                             - UDVDR-a                10.800 KM 

                             - HVIDR-a                   9.600 KM 

                             - UOPB-a                  4.800 KM, a 

sredstva će se isplaćivati navedenim korisnicima u 12 

jednakih mjesečnih rata,  

3. Sredstva za „Braniteljski fond“ u iznosu od 

7.500 KM, isplaćuju se po podnijetom zahtjevu 

Fondacije za pomoć braniteljima, kojeg odobrava 

Općinski načelnik  

 - Ostali transferi udruženjima građana - Transfer udruzi 

roditelja djece sa posebnim potrebama    u ukupnom iznosu 

od 25.000 KM raspoređuje se u 12 jednakih mjesečnih 

rata. 

 

IV 

Subvencije javnim poduzećima – 614400 

 

-Subvencije javnim poduzećima - Transfer Radio postaji 

Orašje  u  iznosu od 66.000 KM doznačavaju se krajnjem 

korisniku u obliku mjesečnih iznosa koji predstavljaju 

1/12 ukupno odobrenog iznosa. 

-Subvencije javnim poduzećima- FTV Centar Orašje u 

iznosu od 7.500 KM doznačava se korisniku po zahtjevu 

kojeg odobrava Općinski načelnik. 

 

V  

Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – 

614500 

 

 - Subvencije za rasti i razvoj MSP-a i obrta i Subvencije 

za aktivnu politiku zapošljavanja u ukupnom iznosu od 

95.000 KM dodjeljivat će se sukladno procedurama i način 

kako je to predviđeno odredbama Odluke o poticajnim 

mjerama razvoja poduzetništva i obrta na području Općine 

Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/14). 

- Subvencija Centru za poduzetništvo u ukupnom iznosu 

od 50.000 KM dodjeljivat će se sukladno financijskom 

planu Centra za poduzetništvo u 2017. Godini, kojeg 

odobrava Općinski načelnik, na prijedlog direktora Centra. 

 

VI 

Drugi tekući rashodi – 614800 

-  Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava u ukupnom 

iznosu od 15.000  KM isplaćivat će se krajnjim 

korisnicima, sukladno  dinamici prijema Rješenja o 

povratu poreza na dohodak za 2016. godinu, koja Službi 

za financije dostavlja Ministarstvo financija Županije 

Posavske. 

- Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju u 

ukupnom iznosu od 12.000 KM  namijenjena su za izdatke 

po osnovu duga po sudskim presudama  i rješenjima o 

izvršenju iz ranijih i na temelju zahtjeva za isplatu 

Općinskog pravobranitelja Orašje. 

- Ostali tekući rashodi – Tekući transferi Mjesnim 

zajednicama  u ukupnom iznosu od 140.000 KM 

doznačavaju se Mjesnim zajednicama- korisnicima  u 

mjesečnim dotacijama (120.000 KM), čiji su iznosi 

utvrđeni u skladu sa Odlukom o načinu i kriterijima za 

raspoređivanje sredstava Mjesnim zajednicama Općine 

Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/11 i 

7/13), te po pojedinačnim zahtjevima Mjesnih zajednica 

koje odobrava Općinski načelnik (20.000 KM), i koja 

služe za  troškove nabave novih stalnih sredstava, kao za 

troškove tekućeg održavanja postojećih stalnih sredstava 

na prostoru Mjesnih zajednica. 

- Ostali tekući rashodi – Transfer za nabavu opreme i 

uređenje sakralnih objekata po mjesnim grobljima u 

ukupnom iznosu od 54.500 KM rasporedit će se na temelju 

Ugovora o dodjeli sredstava, potpisanog između Općine 

Orašje i Mjesnih zajednica, na području kojih se uređuju 

sakralni objekti, a na prijedlog Službe za gospodarstvo i 

infrastrukturu. 

 

VII 

Ovaj Plan i program utroška sredstava primjenjuje se u 

tekućoj  2017.godini,  a  objavit   će   se  u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“.                                                          

          Općinski načelnik                                                                                                                    

                                                         Stanko Vincetić, v.r.  

 

Stanko Vincetić, v.r. 
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