
 

Broj 6 Petak, 16. srpnja   2010. godine, Orašje 
 

 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 
 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                               

ŽUPANIJA POSAVSKA                                                                                   

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-894/10 

Orašje, 15.07.2010.godine 

 

Na temelju članka 37. stavak 1. točka 2. Statuta 

Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 

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

dana 15. srpnja 2010.godine,  donosi 

 

O D L U K U 
o smanjenju zakupnine za  

državno poljoprivredno zemljište 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom smanjuje se zakupnina za 2010. 

godinu, za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta 

dodijeljenog putem Javnih natječaja, broj: 01-24-1130/08. 

od 18.09.2008.godine  i  01-24-1130-1/09. od 03.03.2009. 

godine.  

 

Članak 2. 

Zakupnina iz članka 1. ove Odluke smanjuje se za 25 

% ugovorene cijene zakupa. 

Ugovorena cijena zakupa može se umanjiti isključivo 

uz pisane suglasnosti – izjave svih kvalificiranih 

ponuđača za predmetnu parcelu. 

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da sa sadašnjim 

ugovornim korisnicima državnog poljoprivrednog 

zemljišta zaključi anekse Ugovora o zakupu državnog 

poljoprivrednog zemljišta, u roku od 30 dana od dana 

donošenja Odluke.   

 
Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

        PREDSJEDNIK 

        Antun Mikić, v.r.  

 

 
Bosna i Hercegovina                                                                                  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA                                                                                     

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-895/10 

Orašje, 15.07.2010.godine  

 

Na temelju članka 37. i 91. Statuta Općine Orašje 

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

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 15. 

srpnja 2010.godine, donosi 

 

 

O D L U K U 
o obnovi i stavljanju u funkciju objekta  

na graničnom prijelazu 

 

Članak 1. 

Oštećeni poslovni objekt bivšeg motela „Ataše“ 

koji se nalazi na graničnom prijelazu u Orašju, izgrađen na 

k.č. br. 1114, površine 2.345 m2, upisan u P.l. br. 228  k.o. 

Orašje, na ime Općine Orašje, obnovit će se iz sredstava 

Proračuna. 
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Članak 2. 

Općina Orašje će prizemlje objekta s terasom dati 

u zakup zainteresiranim ponuđačima putem javnog 

natječaja, u svrhu obavljanja ugostiteljske ili trgovinske 

djelatnosti. 

Prostorije na katu Općina Orašje će koristiti kao 

poslovne prostore Općine.  

 

Članak 3. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da nakon izvršene 

obnove objekta raspiše javni natječaj  za zakup prizemlja 

objekta s terasom, te da sa najpovoljnijim ponuđačem 

potpiše ugovor kojim će se regulirati međusobna prava i 

obveze Općine Orašje i ponuđača. 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti 

Odluka o obnovi i davanju u zakup poslovnog objekta na 

graničnom prijelazu („Službeni glasnik Općine Orašje“, 

broj 4/06 i 4/08). 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 
Bosna i Hercegovina                                                                                                               

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće  

Broj: 01-02-724-1/10 

Orašje, 15.07.2010.godine 

 

Na temelju članka 37. točka 17. Statuta Općine 

Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02 i 5/08) 

Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 15. 

srpnja 2010.godine, donosi  

 

O D L U K U 
o prestanku stanja prirodne i druge  

nesreće na području općine Orašje 

 

 

Članak 1.  

 Proglašava se prestanak stanja prirodne i druge 

nesreće na prostoru općine Orašje, prouzrokovane 

dugotrajnim padavinama, zaobalnim vodama i visokim 

vodostajem rijeke Save – stanje poplava.  

 

 

Članak 2. 

 Proglašenjem prestanka stanja prirodne i druge 

nesreće iz članka 1. ove Odluke prestaje potreba za 

nastavkom rada Općinskog stožera civilne zaštite i 

angažiranja snaga i sredstava odnosno potrebnog broj 

pripadnika postrojbi civilne zaštite, službi zaštite i 

spašavanja, te pravnih i fizičkih osoba koje su bile 

angažirane na provođenju operativnih mjera zaštite i 

spašavanja.  

 

Članak 3. 

Zadužuju se nadležna općinska tijela da u svojim 

redovnim djelatnostima, kao dodatne poslove, a sukladno 

svojim ovlastima poduzmu potrebne mjere u cilju 

otklanjanja posljedica prouzročenih prirodnom i drugom 

nesrećom – poplavom, osobito što hitnije dovršenje rada 

Povjerenstva za procjenu šteta, te da prikupljene podatke 

u što kraćem roku dostave nadležnim županijskim 

odnosno federalnim tijelima uprave.  

 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi 

Odluka o proglašenju prirodne i druge nesreće na području 

općine Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“ broj 

4/10).  

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

PREDSJEDNIK  

Antun Mikić, v.r. 

 

  
 

Bosna i Hercegovina                                                                                 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA  ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-578-3/07 

Orašje,15.07.2010.godine  

 

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

44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 

25/03, 16/04 i 67/05), u predmetu dodjele neizgrađenog 

građevnog zemljišta na korištenje radi građenja, Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 15. srpnja 2010. 

godine, donosi                                                                                                                                                                

 

R J E Š E N J E 

 
1. Goranu Šošiću iz Oštre Luke, Šošino brdo 

broj 15., Općinsko vijeće Orašje dodjeljuje neizgrađeno 
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građevno zemljište, označeno kao k.č. broj 1898/22, u 

površini od 1.080 m², upisano u Pl. broj 425, K.O. Bok, 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 građevnu parcelu. 

2. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke 1. 

ovog rješenja, korisnik je obvezan platiti naknadu od 8,00 

KM/m² što iznosi 8.640,00 KM (osamtisuća šeststotina i 

četrdeset konvertibilnih maraka). 

Troškove uređenja građevnog zemljišta snosi 

korisnik. 

Navedeni iznos, za dodijeljeno građevno zemljište, 

korisnik će u cijelosti uplatiti do pravomoćnosti Rješenja, 

na kapitalni račun Općine Orašje, broj: 

3381802200914171 kod UniCredit bank d.d. 

3. Korisnik gubi pravo korištenja zemljišta radi 

građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti 

rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja, ne 

podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, 

odnosno ako u roku od jedne godine od dana izdavanja 

odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na 

građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom 

konstrukcijom. 

4. Ukoliko imenovani, kao korisnik građevne 

parcele radi građenja, odustane od   građenja, obvezan 

je građevnu parcelu vratiti Općini Orašje. 

5. Na temelju ovog rješenja, u katastarskom i 

zemljišnoknjižnom operatu, na zemljištu iz točke l. ovog 

Rješenja, izvršit će se: 

 

uknjižba društvene svojine sa pravom korištenja radi 

građenja u korist Goran Šošić iz Oštre Luke, Šošino brdo 

broj 15. 

sa 1/1 dijela 

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 i 9/07) i Odluke o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Boku („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj 5/07 i 2/10), Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova općine Orašje, raspisala je 

17.05.2010. godine Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja u Boku.   

Povjerenstvo za provedbu natječaja je, nakon 

razmatranja pristigle prijave, cijeneći je prema postojećim 

kriterijima, sastavilo zapisnik i donijelo zaključak kojim 

predlaže dodjelu predmetne parcele, označene u točki 1. 

Rješenja, Goranu Šošiću iz Oštre Luke.                                                                                                                       

Za dodijeljeno neizgrađeno građevno zemljište 

korisnik je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Boku („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj 5/07 i 2/10), u iznosu od 8,00 KM/m² što 

iznosi 8.640,00 KM (osamtisućašeststotina i četrdeset 

konvertibilnih marka). 

Odredba o plaćanju naknade za dodijeljeno 

zemljište temelji se na članku 64. Zakona o građevnom 

zemljištu Federacije BiH („Službene novine Federacije 

BiH“, broj 25/03, 16/04 i 67/05), te članku 16. Odluke o 

načinu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 2/07 i 9/07). 

   

Naknada za troškove uređenja građevnog 

zemljišta (komunalni doprinos) neće se obračunavati 

budući da je riječ o neuređenom građevnom zemljištu, te 

će troškove uređenja zemljišta snositi korisnik.  

 

Na temelju navedenog i u smislu odredbi Zakona 

o građevnom zemljištu Federacije BiH, Općinsko vijeće 

Orašje riješilo je kao u izreci  Rješenja. 

 

 

 

Pouka o pravnom lijeku 

 

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: 01-02-632/10 

Orašje, 15.07.2010.godine  

 

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

44. Zakona o građevnom zemljištu Federacije Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 

25/03, 16/04 i 67/05), u predmetu dodjele neizgrađenog 

građevnog zemljišta na korištenje radi građenja, Općinsko 

vijeće Orašje, na svojoj sjednici održanoj dana 15. srpnja 

2010. godine, donosi                                                                                                                                                                

 

R J E Š E N J E 

 
1. Tvrtki „Vinković-Junior“ d.o.o. Oštra 

Luka, Školska broj 4.,  Općinsko vijeće 

Orašje dodjeljuje neizgrađeno građevno zemljište, 

označeno kao k.č. broj 1898/28, u površini od 4.320 m², 

upisano u Pl. broj 425, K.O. Bok, na korištenje radi 
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građenja gospodarskog objekta u skladu sa Odlukom o 

provođenju prostornog plana općine Orašje i urbanističko-

tehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog organa za 

navedenu građevnu parcelu. 

       2. Za dodijeljeno građevno zemljište iz točke 1. ovog 

rješenja, korisnik je obvezan platiti naknadu od 3,86 

KM/m², što iznosi 16.675,20 KM, (šesnaesttisuća 

šeststotinasedamdesetipet konvertibilnih marka i dvadeset 

konvertibilnih feninga). 

Troškove uređenja građevnog zemljišta snosi 

korisnik. 

Navedeni iznos, za dodijeljeno građevno zemljište, 

korisnik će u cijelosti uplatiti do pravomoćnosti Rješenja, 

na kapitalni račun Općine Orašje broj: 

3381802200914171, kod UniCredit bank d.d. 

3. Korisnik gubi pravo korištenja zemljišta radi 

građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti 

rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja, ne 

podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za građenje, 

odnosno ako u roku od jedne godine od dana izdavanja 

odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio radova na 

građevini, tj. izgradnju sa prvom nadzemnom stropnom 

konstrukcijom. 

             4. Ukoliko imenovani, kao korisnik građevne 

parcele radi građenja, odustane od   građenja, obvezan je 

građevnu parcelu vratiti Općini Orašje. 

5. Na temelju ovog rješenja, u katastarskom i 

zemljišnoknjižnom operatu, na zemljištu iz točke l. ovog 

rješenja, izvršit će se: 

 

uknjižba društvene svojine sa pravom korištenja radi 

građenja u korist: Tvrtka „Vinković-Junior“ d.o.o. Oštra 

Luka, Školska broj 4., sa 1/1 dijelom 

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 i 9/07) i Odluke o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Boku („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj 5/07 i 2/10), Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova općine Orašje, raspisala je 

17.05.2010. godine Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja u Boku.   

Povjerenstvo za provedbu natječaja je, nakon 

razmatranja pristigle prijave, cijeneći je prema postojećim 

kriterijima, sastavilo zapisnik i donijelo zaključak kojim 

predlaže dodjelu predmetne parcele, označene u točki 1. 

Rješenja, tvrtki „Vinković-Junior“ d.o.o. Oštra Luka, 

Školska broj 4.                                                                                                     

Za dodijeljeno neizgrađeno građevno zemljište 

korisnik je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o 

raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog 

građevinskog zemljišta u Boku („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj 5/07 i 2/10), u iznosu od 3,86 KM/m² što 

iznosi 16.675,20 KM, (šesnaesttisuća 

šeststotinasedamdesetipet konvertibilnih maraka i 

dvadeset konvertibilnih feninga). 

Odredba o plaćanju naknade za dodijeljeno 

zemljište temelji se na članku 64. Zakona o 

građevnom zemljištu Federacije BiH („Službene 

novine Federacije BiH“, broj 25/03, 16/04 i 67/05), te 

članku 16. Odluke o načinu dodjele neizgrađenog 

građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj 2/07 i 9/07). 
Naknada za troškove uređenja građevnog 

zemljišta (komunalni doprinos) neće se obračunavati 

budući da je riječ o neuređenom građevnom zemljištu, te 

će troškove uređenja zemljišta snositi korisnik.  

Na temelju navedenog i u smislu odredbi Zakona 

o građevnom zemljištu Federacije BiH, Općinsko vijeće 

Orašje riješilo je kao u izreci  Rješenja. 

 

 

Pouka o pravnom lijeku 

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  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                            

Broj:01-02-896/10 

Orašje, 15.07.2010.godine 

 

Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

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

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 15. 

srpnja 2010. godine, donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju nacrta Odluke o poticajnim mjerama   

za razvoj poljoprivrede na  području općine Orašje  

 

Članak 1. 

Usvaja se nacrt Odluke o poticajnim mjerama za 

razvoj poljoprivrede na području općine Orašje kao dobra 

osnova za izradu prijedloga Odluke o poticajnim mjerama 

za razvoj poljoprivrede na  području općine Orašje.  

Članak 2. 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 
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PREDSJEDNIK         

Antun Mikić,v.r. 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                      

Broj:01-02-898/10 

Orašje, 15.07.2010.godine 

 

Na temelju  članka 37. Statuta Općine Orašje 

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

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 15. 

srpnja 2010.godine, donosi  

 

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

Općinskog pravobraniteljstva u Orašju za 

2009.godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 

pravobraniteljstva u Orašju za 2009.godinu.  

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak 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:01-02-899/10 

Orašje, 15.07.2010.godine 

 

Na temelju članka 30. Uredbe o jedinstvenoj 

metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih 

nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj 75/04, 

38/06 i 52/09) Općinsko vijeće Orašje, na sjednici 

održanoj dana 15. srpnja 2010.godine, donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Konačnog izvješća  

o procijenjenoj šteti 

 

Članak 1. 

Usvaja se Konačno izvješće o procijenjenoj šteti 

(obračun štete) prouzročene stanjem poplava u 

2010.godini na području općine Orašje, koju je utvrdilo 

Povjerenstvo za procjenu šteta na materijalnim i drugim 

dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća 

na području općine Orašje, kao i cjelokupno Izvješće o 

radu Povjerenstva.  
Članak 2.  

Zadužuje se Općinski načelnik da sukladno Odluci 

o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne novčane 

pomoći općinama i kantonima za otklanjanje šteta nastalih 

od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine 

Federacije BiH“ broj 60/06 i 8/10) podnese zahtjev za 

dodjelu jednokratne pomoći za otklanjanje posljedica 

prouzročenih poplavom.  

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

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

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić,v.r. 

o 
Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                            

Broj:01-02-897/10 

Orašje, 15.07.2010.godine 

 
Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

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

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 15. 

srpnja 2010. godine, donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju nacrta Odluke o subvencioniranju 

izgradnje hladnjače za voće i povrće na području 

općine Orašje  

 

Članak 1. 

Usvaja se nacrt  Odluke o subvencioniranju 

izgradnje hladnjače za voće i povrće na  području općine 

Orašje kao dobra osnova za izradu prijedloga Odluke o 

subvencioniranju izgradnje hladnjače za voće i povrće na  

području općine Orašje.  

Članak 2.  

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić,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 
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ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE  

Općinski načelnik 

Broj:01-02-888/10 

Orašje, 12.07.2010.godine 

 

Na temelju članka 111. Pravilnika o uvjetima 

minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za 

obavljanje trgovine („Službene novine Federacije BiH“ 

broj 12/05) i članka 27. Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji jedinstvenog općinskog organa uprave općine 

Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“ broj 5/10), 

Općinski načelnik donosi 

 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Komisije za utvrđivanje minimalno 

tehničke opremljenosti poslovnih prostora za 

obavljanje djelatnosti na području općine Orašje  

 

Članak 1.  

U Komisiju za utvrđivanje minimalno tehničke 

opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti 

na području općine Orašje imenuju se:  

1. Marinko Oršolić, za predsjednika,  

2. Kata Živković, za člana i  

3. Devleta Zubčević, za člana.  

 

Članak 2. 

Zadatak Komisije iz članka 1. ovog Rješenja je da 

sukladno zakonskim i podzakonskim propisima provodi 

postupak utvrđivanja minimalno tehničke opremljenosti 

poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti na području 

općine Orašje, a što obuhvaća i obvezan izlazak na lice 

mjesta, utvrđivanje stanja poslovnog prostora zapisnički, 

te pripremanje i dostavljanje prijedloga rješenja Službi za 

gospodarstvo i infrastrukturu.  

 

Članak 3. 

Pravo i visina naknade za rad članovima Komisije 

utvrdit će se naknadno, sukladno općim propisima i 

mogućnostima organa. 

 

Članak 4. 

 Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje 

da važi Rješenje imenovanju Komisije za utvrđivanje 

minimalno tehničke opremljenosti  poslovnih prostora za 

obavljanje djelatnosti na području općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 9/05).  

 

 

 

Članak 5. 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

        Općinski načelnik 

          Đuro Topić, v.r.  

 

   

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE  

Općinski načelnik  

Broj: 01-02-876/10                                                                                                         

Orašje, 29.06.2010.godine 

 

Na temelju članka 46. Zakona o državnoj službi u 

Federaciji Bosne i Hercegovine  („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 Bosne i Hercegovine 

(„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, 2/09 i 

4/10), Općinski načelnik donosi  

P R A V I L N I K 

o dopuni 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 8/09, 10/09 i 5/10) dodaje se novi članak 7a. koji glasi:  

„Članak 7a. 

Osnovna plaća inspektora uvećava se za postotak 

od 20% kao dodatak za obavljanje poslova sa posebnim 

ovlastima i uvjetima rada.“.  

 

Članak 2.  

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 01.07.2010.godine, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

           Općinski načelnik 

                                      Đuro Topić, v.r. 
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