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Petak, 18. lipnja 2010. godine, Orašje
OPĆINSKO VIJEĆE

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-724/10
Orašje, 04.06.2010.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 04.
lipnja 2010.godine, d o n o s i

ODLUKU
o proglašenju prirodne i druge nesreće
na području općine Orašje
Članak 1.
Proglašava se stanje prirodne i druge nesreće na
prostoru općine Orašje, prouzrokovano dugotrajnim
padavinama, zaobalnim vodama i visokim vodostajem
rijeke Save – stanje poplava.
Članak 2.
Prirodnom i drugom nesrećom iz članka 1. ove
Odluke zahvaćen je veći dio obradivih i ostalih površina,
kao i određeni broj stambenih i gospodarskih objekata na
području cijele općine Orašje.
Članak 3.
Zadužuju se nadležna općinska tijela da sukladno
svojim ovlastima poduzmu potrebne mjere u cilju
otklanjanja posljedica prouzročenih prirodnom i drugom
nesrećom – poplavom, osobito aktiviranje rada
Povjerenstva za procjenu šteta, te da prikupljene podatke
u što kraćem roku dostave nadležnim županijskim
odnosno federalnim tijelima uprave.

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: 01-02-792/10
Orašje, 17.06. 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 17. lipnja
2010. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu Općinskog
načelnika za 2009. godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika za
2009. godinu
Članak 2.
Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom
glasniku općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.
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Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-02-793/10
Orašje, 17.06. 2010. godine
Na temelju članka 7. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i
Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH" broj:
34/03) i članka 37. Statuta općine Orašje (“Službeni
glasnik općine Orašje” broj: 6/02 i 5/08), Općinsko vijeće
Orašje na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2010.godine,
donosi

ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje
predsjednika i članova Upravnih vijeća JU "Centra
za kulturu Orašje" i "Centra za socijalni rad" Orašje
Članak 1.
Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih
vijeća JU "Centra za kulturu Orašje" i "Centra za socijalni
rad" Orašje.
Članak 2.
Obvezuje se Služba opće uprave, branitelja i
društvenih djelatnosti općine Orašje da raspiše Javni
natječaj iz članka 1. ove Odluke, provede postupak izbora
kandidata sukladno zakonskim propisima i dostavi na
suglasnost Općinskom vijeću.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
ista će biti objavljena u "Službenom glasniku općine
Orašje".
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-794/10
Orašje, 17.06. 2010. godine
Na temelju članka 6. i članka 9. Zakona o
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije
BiH ("Službene novine Federacije BiH" broj:34/03) i
Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i

Orašje, 18. lipnja 2010.

imenovanje predsjednika i članova Upravnih vijeća JU
"Centra za kulturu Orašje" i "Centra za socijalni rad"
Orašje ("Službeni glasnik općine Orašje" broj 4/10)
Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 17.
lipnja, d o n o s i

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za izbor
i predlaganje kandidata
Članak 1.
U Komisiju za izbor i predlaganje kandidata za
predsjednika i članove Upravnih vijeća JU "Centra za
kulturu Orašje" i "Centra za socijalni rad" Orašje, imenuju
se:
1.
2.
3.
4.
5.

Magdalena Brašnić - predsjednica komisije
Joso Stanić
- član
Gabrijela Martinović
- član
Zvonko Baotić
- član
Zikrija Kičin
- član

Članak 2.
Zadatak Komisije iz članka 1. ovog Rješenja je da,
sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim
imenovanjima Federacije BiH, otvori i pregleda pristigle
prijave, sačini listu s užim izborom kandidata, obavi
intervju sa kandidatima koji su ušli u uži izbor i dostavi
prijedlog rang-liste najboljih kandidata Općinskom vijeću
na konačno imenovanje.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u "Službenom glasniku općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-02-795/10
Orašje, 17.06. 2010. godine
Temeljem članka 60. stavak 1 Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj
(„Narodne novine Županije Posavske“, broj 8/08) i članka
49. Zakona o ustanovama („Narodne novine Županije
Posavske“, broj 5/98), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2010. godine,
donosi

Orašje, 18. lipnja 2010.
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Z A K LJ U Č A K
o davanju suglasnosti na Statut
JU Dječji vrtić „Pčelica“
Članak 1.
Daje se suglasnost na Statut Javne ustanove
Dječjeg vrtića "Pčelica" Orašje, broj: UV-42/10 od dana
23.03. 2010. godine.
Članak 2.
Ovaj Zaključak 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:01-02-796/10
Orašje, 17.06. 2010. godine

OPĆINSKI

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinski načelnik
Broj: 01-44-724/10.
Orašje, 14.06.2010. godine
Na temelju odredbi članka 11. Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i
drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj
75/04; 52/09. i 56/09.) i članka 3. Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih
nesreća ("Službeni glasnik općine Orašje", broj 10/09.), na
prijedlog predsjednika općinskog Povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća, Općinski
načelnik, d o n o s i

RJEŠENJE
o imenovanju Stručnih povjerenstava za procjenu
šteta od prirodnih i drugih nesreća
Članak 1.

Broj 4 ,Stranica 41

Na temelju članka 6. Zakona o javnim poduzećima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37.
Statuta općine Orašje ("Službeni glasnik općine Orašje",
broj: 6/02 i 5/08), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici
održanoj dana 17. lipnja 2010.godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu J. P. "Komunalac" d.o.o.
Orašje za 2009. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće o radu J. P. "Komunalac"
d.o.o. Orašje za 2009. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom
glasniku općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

NAČELNIK
Imenuju se Stručna povjerenstva za procjenu šteta
prouzročenih dugotrajnim padavinama, zaobalnim
vodama i visokim vodostajem rijeke Save - stanje poplava
na području općine Orašje.
Članak 2.
Za prostor MZ Oštra Luka, MZ Bok, MZ
B.Greda, MZ Matići, MZ Tolisa i MZ Kostrč, imenuje se
stručno povjerenstvo u sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.

Anto Baotić
- predsjednik
Marko Oršolić
- član,
Magdalena Živković
- član
Luka Pejić
- član
Predsjednik MZ u kojoj se vrši procjena štete-član,

Članak 3.
Za prostor MZ Donja Mahala, MZ Ugljara, MZ
Orašje, MZ Vidovice, MZ Kopanice, MZ
Jenjić i MZ Lepnica imenuje se stručno povjerenstvo u
sastavu:
1. Joso Stanić
2. Katica Dabić

- predsjednik
- član
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3. Luka Mikić
- član
4. Faruk Zahirović
- član
5. Predsjednik MZ u kojoj se vrši procjena štete- član
Članak 4.
Zadaci Stručnih povjerenstava su:
1. na terenu za koji su ista osnovana procijeniti i
utvrditi
neposrednu materijalnu štetu na
kulturama, stambenim i gospodarskim objektima,
objektima plasteničke proizvodnje, te stočnom
fondu, prouzročenu dugotrajnim padavinama,
zaobalnim vodama i visokim vodostajem rijeke
Save - stanje poplava na području općine Orašje,
2. procjenu šteta izvršiti prema priloženim
tiskanicama do 16.07.2010.godine,
3. u tijeku vršenja procjene ostvarivati potrebnu
suradnju sa pučanstvom, pravnim osobama,
općinskim službama i drugim institucijama koje
su nadležne za pojedine oblasti, koji su im dužni
pružati pomoć u njihovom radu i na njihovo
traženje davati potrebne podatke i dokaze
potrebne za utvrđivanje vrste i visine štete,
4. izraditi zbirna izvješća i dostaviti općinskom
povjerenstvu do 23.07.2010.godine.
Članak 5.
Evidentiranje nastalih šteta Stručna povjerenstva
će vršiti u prostorijama Mjesne Zajednice
za čiji prostor se vrši procjena, u vremenu od 09,00 do
12,00 sati.
Procjenu prijavljene štete stručna povjerenstva će
utvrđivati izlaskom na lice mjesta u vremenu od 12,00 do
15,00 sati, u dane evidentiranja nastalih šteta, a po potrebi
i u druge dane sve do završetka konačne procjene.
Članak 6.
Postupak prijave i procjene šteta započeti
21.06.2010.godine prema sljedećem rasporedu:
- Dana: 21; 22. i 23.06.2010.godine:
- MZ Vidovice i MZ Kopanice,
- MZ Kostrč i Matići
- Dana: 22.06.2010.godine:
- MZ Jenjić i MZ Lepnica
- Dana: 24; 25. i 28.06.2010.godine:
- MZ Orašje i MZ Ugljara
- MZ Tolisa
- Dana: 29; 30.06. i 01.07.2010.godine:
- MZ Donja Mahala
- MZ O.Luka i MZ Bok
- Dana, 30.06.2010. godine:
- MZ Bukova Greda

će
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Članak 7.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će
objavljeno 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:01-44-718/10
Orašje, 02.06.2010.godine
Na temelju članka 7. stavak 2. točka 3. Uredbe o
jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i
drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj
75/04, 38/06, 52/09 i 56/09), Općinski načelnik donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
Članak 1.
Pejo Ivanović razrješava se dužnosti člana
Povjerenstva za procjenu šteta na materijalnim i drugim
dobrima izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća
na području općine Orašje.
Članak 2.
Luja Pejić imenuje se za člana Povjerenstva za
procjenu šteta na materijalnim i drugim dobrima
izazvanim djelovanjem prirodnih i drugih nesreća na
području općine Orašje.
Članak 3.
Mandat člana Povjerenstva iz članka 2. ovog
Rješenja traje do isteka mandata predsjednika i članova
Povjerenstva imenovanih Rješenjem o imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih i drugih
nesreća („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 10/09).
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
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