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Utorak, 7. lipnja 2011. godine, Orašje
OPĆINSKO VIJEĆE

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-741/11
Orašje, 6.6. 2011.godine
Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene
novine FBiH”, broj 51/06), članka 17. Odluke o
reguliranju prometa na području općine Orašje (“Službeni
glasnik općine Orašje”, broj 6 i 7/05, 3/06, 3/08 i 1/10) i
članka 37. Statuta općine Orašje (“Službeni glasnik općine
Orašje”, broj 6/02, 5/08 i 3/11), Općinsko vijeće Orašje,
na sjednici održanoj 6. lipnja 2011. godine, donosi
ODLUKU
o organizaciji i načinu naplate
parkiranja u gradu Orašju
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(predmet Odluke)
Ovom Odlukom uređuju se javna parkirališta,
upravljanje javnim parkiralištima, uvjeti, način korištenja,
organizacija i način naplate i kontrole parkiranja, visina
naknade za parkiranje motornih vozila i uvjeti i način
blokiranja, deblokiranja, premještanja i čuvanja
nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila na javnim
parkiralištima na području grada Orašja (u daljnjem tekstu:
parkirališta).
Članak 2.

(definicije pojmova)
Pojedini izrazi koji se rabe u ovoj Odluci imaju
sljedeća značenja:
Javnim parkiralištem smatra se ona javna površina
namijenjena isključivo za zaustavljanje i parkiranje vozila,
određena ovom Odlukom.
Parkiranje vozila je prekid kretanja vozila dulji od
pet minuta, osim prekida koji se čini da bi se postupilo
prema znaku ili pravilu kojim se regulira promet.
Motornim vozilom smatra se vozilo na motorni
pogon kao i priključno vozilo i radni stroj.
Napuštenim vozilom smatra se tehnički
neispravno vozilo, neregistrirano vozilo ili vozilo bez
registarskih tablica, ostavljeno na parkiralištu ili javnoj
površini.
Korisnikom parkirališta smatra se vozač ili vlasnik
vozila koji je evidentiran u odgovarajućim evidencijama
Ministarstva unutrašnjih poslova.
Parkirna karta je dokaz o uredno plaćenoj naknadi
za parkiranje na javnom parkiralištu.
Parking služba je unutarnja organizacijska jedinica
koja je nadležna za organizaciju, naplatu i kontrolu
parkiranja u gradu Orašju.
Radnim danom smatraju se svi dani u godini osim
subote, nedjelje i blagdana.
Dopuštenim vremenom parkiranja smatra se vrijeme
za koje je plaćena naknada za parkiranje, a koje je
označeno na parkirnoj karti.
Članak 3.
(vrste parkirališta)
Parkirališta mogu biti izgrađena na javnim
površinama ili na zemljištu pravnih ili fizičkih osoba.
Parkirališta mogu biti uređena za parkiranje vozila
na ulici i van ulice.
Parkirališta van ulice mogu biti otvorenog i
zatvorenog tipa.
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Otvorena parkirališta su ona parkirališta koja zbog
prometne situacije nije moguće fizički zatvoriti
preprekama.
Zatvorena parkirališta su parkirališta koja se u
cilju kontrole ulaza i izlaza vozila mogu fizički zatvoriti, a
da se ne remete normalni tokovi prometa.
Parkirališta mogu biti stalna i privremena.
Parkirališta mogu biti sa naplatom i bez naplate.
Članak 4.
(označavanje parkirališta)
Parkirališta moraju biti označena prometnom
signalizacijom u skladu sa Zakonom o osnovama
sigurnosti prometa na cestama u BiH, Odlukom o
reguliranju prometa na području grada Orašja i
Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na
cestama («Službeni glasnik BiH», broj 16/07).
Parkirališta na kojima se vrši naplata parkiranja
moraju imati na vidnom mjestu istaknuto obavještenje
koje sadrži: naziv javnog parkirališta, zonu, vrijeme
naplate, cijenu parkirne karte, način parkiranja i kategorije
motornih vozila koja se mogu parkirati na tom parkiralištu.
Parkirališta za osobe sa posebnim potrebama i
rezervirana parkirališta, posebno se obilježavaju
horizontalnom i vertikalnom signalizacijom sukladno
Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na
cestama.
Horizontalne oznake na parkiralištima su u bijeloj
boji.
Vertikalne oznake na parkiralištima na kojima se
provodi naplata označena su bojom i to:
- I zona – crvena boja
- II zona – žuta boja.
Uređenje i obilježavanje parkirališta na kojima se
naplaćuje parkiranje vrši nadležna općinska služba.
Članak 5.
(upravljanje parkiralištima)
Upravljanje parkiralištima na kojima se naplaćuje
parkiranje vrši nadležna općinska služba putem Parking
službe (u daljnjem tekstu: Parking služba), u skladu s
Odlukom o reguliranju prometa na području općine
Orašje.

Članak 6.
(popis parkirališta)
Parkirališta na području grada Orašja na kojima
se provodi naplata svrstavaju se u zone prema lokaciji:
Vrsta javnog
parkirališta
R.
br.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
Članak 6.
(dobit od naplate parkiranja)
Ostvarena dobit od naplate parkiranja sukladno
ovoj Odluci upotrijebit će se održavanje, uređenje i
proširenje parkirališta na području grada Orašja.
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12.

Naziv javnog parkirališta

III ulica: na lijevoj strani
kolnika od križanja sa II
do križanja sa IV ulicom
III ulica: na lijevoj strani
kolnika od križanja sa XII
do križanja sa XIV
ulicom
III ulica: na lijevoj strani
kolnika od križanja sa IV
do križanja sa XII ulicom
III ulica: prostor između
zgrade općine i Unicredit
banke (nastavak VIII
ulice, od križanja sa III do
I ulice)
III ulica: prostor između
stambene zgrade upravne
zgrade JP «Komunalac»
(nastavak XII ulice, od
križanja sa III do I ulice)
III ulica: parkiralište uz
sjevernu i zapadnu stranu
parka (III ulica)
IV ulica: Na lijevoj strani
kolnika
V ulica: Na lijevoj strani
kolnika (od križanja sa
XVI do križanja sa II u
smjeru kretanja vozila)
V ulica: Ispred Džamije i
Kino dvorane
V ulica: Između
stambenih zgrada kućni
broj 19. i 19a
VI ulica: Na lijevoj strani
kolnika (od križanja sa V
do križanja sa III ulicom
u smjeru kretanja vozila)
XII ulica: Na lijevoj
strani kolnika (od
križanja sa III do križanja
sa V ulicom)

Na
ulici–
van
ulice

Otvoreni
zatvoreni

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

II

na
ulici

otvoreni

I

na
ulici

otvoreni

II

Zona

Na svim ostalim obilježenim parkiralištima ne vrši
se naplata.
II. JAVNA PARKIRALIŠTA NA KOJIMA SE
NAPLAĆUJE PARKIRANJE NA PODRUČJU
GRADA ORAŠJA

Članak 7.
(novoizgrađena parkirališta)
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Općinsko vijeće utvrdit će svojom Odlukom zonu
za parkirališta na kojima se provodi naplata a koja se
izgrade ili urede nakon donošenja ove Odluke.
III. OPĆI UVJETI KORIŠTENJA
PARKIRALIŠTA
Članak 8.
(uvjeti parkiranja)
Ulaskom na parkirno mjesto, odnosno parkiralište
na kome se vrši naplata, vlasnik ili osoba koje upravlja
vozilom, prihvata uvjete parkiranja propisane ovom
Odlukom.
Općina Orašje na parkiralištima na kojima se
naplaćuje parkiranje ne snosi odgovornost u slučaju
otuđenja motornog vozila ili nastanka štete na istim.
Članak 9.
(vrijeme naplate)
Naplata parkiranja na parkiralištima vrši se radnim
danom u vremenu od 07:00 do 15:00 sati.
Subotom,
nedjeljom
i
blagdanima
na
parkiralištima neće se vršiti naplata.
U svim zonama dužina trajanja parkiranja se ne
ograničava.
Članak 10.
(naknada za parkiranje)
Za korištenje parkirališta korisnik plaća naknadu
prema tarifnim zonama i parkiralištima.
Cijena parkiranja na parkiralištima iznosi 1,00
KM za svaki sat parkiranja u I zoni i 0,50 KM za svaki sat
parkiranja u II zoni.
Parkirna karta kupljena za korištenje parkinga u I
zoni vrijedi i za korištenje parkirališta u II zoni do isteka
vremena važenja parkirne karte.
Parkirna karta kupljena za korištenje u II zoni
može se koristiti samo na parkiralištima u toj zoni do
isteka vremena važenja parkirne karte.
Korisnik parkirališta unaprijed plaća naknadu za
planirano vrijeme parkiranja, a kod napuštanja parkirališta
doplaćuje naknadu za prekoračenje dopuštenog vremena
parkiranja.
Članak 11.
(kontrola parkiranja)
Naplatu parkiranja i kontrolu naplate i regularnosti
parkiranja obavljaju ovlašteni djelatnici Parking službe
sukladno ovlaštenjima.
Ovlašteni djelatnici koriste odgovarajuću opremu
koja omogućuje evidentiranje mjesta i vremena parkiranja,
marke, tipa i registarske oznake vozila, te ispisivanje
poziva za plaćanje kazne u skladu sa odredbama općih
uvjeta korištenja parkirališta propisanih ovom Odlukom.
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Djelatnici na naplati i kontroli parkiranja za
vrijeme obavljanja radnih obaveza moraju biti
jednoobrazno
odjeveni
te
imati
plastificirane
identifikacijske iskaznice na kojima je ispisano ime općine
Orašje, serijski broj, ime i prezime i slika ovlaštenog
djelatnika.
Članak 12.
(način naplate parkiranja)
Naplata parkiranja može se organizirati:
1. putem automata za naplatu parkiranja,
2. putem prodajnih mjesta,
3. putem ručne naplate (izdavanjem i prodajom
tiskanih parkirnih karti) i
4. na blagajni Parking službe (kupovinom
povlaštene karte).
Pod automatskom naplatom podrazumijeva se
istodobno plaćanje i preuzimanje parkirne karte iz
parkirnog automata.
Pod naplatom na prodajnim mjestima
podrazumijeva se kupnja unaprijed tiskane parkirne karte
na prodajnim mjestima i njezino ispunjavanje pri
korištenju parkirališta.
Pod ručnom naplatom podrazumijeva se kupovina
tiskane parkirne karte kod kontrolora naplate.
Članak 13.
(naplata parkiranja putem automata)
Na parkiralištima na kojima se naplata vrši putem
automata korisnik, po dolasku na parkiralište, količinom
ubačenih kovanica u automat određuje dužinu plaćenog
parkiranja.
Članak 14.
(isticanje parkirne karte)
Za naplatu parkiranja na parkiralištima koristi se
parkirna karta iz automata za naplatu parkiranja ili
parkirna karta za ručnu naplatu.
Parkirna karta sadrži naziv i sjedište općine
Orašje, serijski broj, naziv ulice ili parkirališta, datum za
koji parkirna karta važi kao i vrijeme zadržavanja na
parkiralištu, cijenu i druge oznake koje su bitne za
korištenje.
Kartu za parkiranje, korisnik je dužan istaknuti s
unutrašnje strane prednjeg vjetrobranskog stakla vozila, na
način da bude vidljiv serijski broj te da iz nje ovlaštena
osoba za naplatu parkiranja može utvrditi podatke (godinu,
dan, sat i minut početka parkiranja).
Korisnicima parkirališta i drugim osobama
zabranjeno je blokiranje, odnosno oštećenje automata za
naplatu parkiranja (ubacivanjem neodgovarajućih
kovanica ili drugih materijala i vršenje bilo kakvih radnji
kojim se vrši oštećenje automata za naplatu parkiranja).
Kod naplate samoisticanjem parkirne karte,
korisnik unaprijed kupljenu parkirnu kartu popunjava
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prema uputama na poleđini karte i ističe je na vidno mjesto
ispod prednjeg vjetrobranskog stakla.
Članak 15.
(obveze i zabrane)
Korisnik parkirališta dužan je:
- unaprijed platiti naknadu za planirano vrijeme
parkiranja i kartu za parkiranje istaknuti na vidnom
mjestu ispod prednjeg vjetrobranskog stakla,
- po isteku plaćenog vremena za parkiranje napustiti
parkiralište ili novom uplatom produžiti plaćeno
vrijeme parkiranja,
- vozilo parkirati na označenim parkirnim mjestima
unutar rubnih linija.
Zabranjeno je na parkiralištima:
- parkirati na parkirnim mjestima označenim za
parkiranje vozila invalida, ako na vozilu nije istaknut
znak pristupačnosti,
- parkirati na parkirnim mjestima koja su rezervirana i
označena oznakom R, ako na vozilu nije istaknuta
kartica za rezervirano mjesto za parkiranje,
- parkirati na prolazu i komunikacijama unutar
parkirališta,
- na parkiralištima koja su namijenjena za parkiranje
putničkih automobila, parkirati druga vozila,
prikolice, radne, priključne mašine i sl.,
- ostavljati neispravna i neregistrirana vozila,
- vršiti popravke na vozilima i sl.
Pri korištenju parkirališta, korisnik je dužan
poštivati i druge odredbe propisane Zakonom i Odlukom
o reguliranju prometa na području općine Orašje.
Članak 16.
(povrede općih uvjeta)
Korisnik parkirališta čini povredu odredaba općih
uvjeta korištenja parkirališta propisanih ovom Odlukom
ako:
- ne plati korištenje parkirnog mjesta,
- prekorači dopušteno vrijeme parkiranja definirano
kupljenom parkirnom kartom,
- koristi parkirnu kartu koja ne odgovara kategoriji
parkirališta,
- ne istakne parkirnu kartu sa unutarnje strane
vjetrobranskog stakla,
- na parkiralištima vrši popravak i ostavljanje
neispravnih ili dotrajalih motornih vozila,
- ne pridržava se horizontalne i vertikalne signalizacije
na javnom parkiralištu,
- zauzme vozilom dva parkirna mjesta i na bilo koji
način dovede u zabludu ovlaštenog djelatnika za
kontrolu parkiranja.
Za povrede iz stavka 1. ovog članka, vozač
odnosno vlasnik vozila plaća novčanu kaznu u iznosu od
40,00 KM.
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U slučajevima povreda odredaba iz stavka 1. ovog
članka Parking služba ima pravo izvršiti blokiranje vozila
uređajem za blokiranje točkova.
Ako povredu ove Odluke učini korisnik ili vlasnik
vozila stranih registarskih oznaka, probnih tablica, zool
tablica, vozila bez registarskih pločica ili višestruki
prekršitelj (3 ili više kazni) Parking služba ima pravo
izvršiti blokiranje kotača takvog vozila do potpune naplate
potraživanja.
Članak 17.
(nalog za plaćanje kazne)
Nalog za plaćanje novčane kazne izdaje ovlašteni
djelatnik Parking službe za kontrolu parkiranja te ga
postavlja ispod brisača vjetrobranskog stakla.
Korisnicima parkirališta kojima je nemoguće
uručiti novčanu kaznu Parking služba će putem pošte, a na
trošak vlasnika vozila obavijestiti vlasnika vozila o
učinjenoj povredi odredaba ove Odluke.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po
primljenom nalogu i platiti novčanu kaznu u roku od osam
dana na način označen na nalogu.
Ako korisnik parkiranja u ostavljenom roku ne
plati naknadu, vlasniku vozila šalje se opomena na adresu
stanovanja u kojoj je naznačeno da nije plaćena osnovna
kazna i daje se rok od dodatnih osam dana za plaćanje iste
uz obvezu plaćanja troškova slanja opomene u iznosu od
25,00 KM.
Ako ni u tom slučaju naknada ne bude plaćena,
Parking služba će u svoje ime i za svoj račun pokrenuti
postupak prisilne naplate putem Suda i pokrenut će se
odgovarajući prekršajni postupak.
Korisnikom parkirališta koji podliježe plaćanju
novčane kazne i protiv koga će se pokrenuti postupak
prisilne naplate smatra se vlasnik vozila evidentiran u
evidenciji MUP-a prema registarskoj oznaci vozila.
Članak 18.
(povlaštene parkirne karte)
Pod povoljnijim uvjetima može se odobriti
korištenje mjesta za parkiranje stanarima stambenih
prostora i građanima općine Orašje:
- u ulicama u kojima je uvedena naplata, ako
nemaju drugih prostora za parkiranje,
- na parkiralištima između zgrada, a na kojima je
uvedena naplata parkiranja,
Osobama iz stavka 1. ovog članka izdaje se
povlaštena parkirna karta.
Povlaštena parkirna karta može se izdati isključivo za
vozila u svojini podnositelja zahtjeva.
Prebivalište se dokazuje osobnom kartom,
potvrdom o prijavi prebivališta sa točnom adresom
podnositelja zahtjeva, koja mora glasiti na adresu
navedenu u zahtjevu.
Vlasništvo nad vozilom dokazuje se prometnom
dozvolom koja mora glasiti na ime podnositelja zahtjeva.
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Povlaštena parkirna karta za stanare i građane
izdaje se nakon izvršenog uvida o ispunjenju uvjeta iz
stavka 1. ovog članka i važi samo za ulice za koje je
izdana.
Izdavanje povlaštene parkirne karte ne obvezuje
Parking službu da za iste osigura kontinuirano slobodno
parkirno mjesto.
Članak 19.
(zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte)
Uz zahtjev za izdavanje povlaštene parkirne karte
potrebno je priložiti sljedeće podatke:
-

preslik osobe karte (original na uvid) ili uvjerenje
o prebivalištu
- preslik prometne dozvole (original na uvid)
- dokaz o uplati naknade za korištenje parkirnog
prostora
Fizičkoj osobi se može izdati najviše jedna
povlaštena parkirna karta i može se koristiti isključivo za
vozilo za koje je karta izdana.
Članak 20.
(povlaštene parkirne karte za pravne i fizičke osobe)
Pravo na povlaštenu parkirnu kartu ima pravna i
fizička osoba ako:
- se koristi poslovnim prostorom na području na
kojem se obavlja naplata parkiranja, što dokazuje
ugovorom o zakupu ili posjedovnim listom o
vlasništvu poslovnog prostora,
- ima vozilo registrirano na ime pravne osobe što
dokazuje valjanom prometnom dozvolom.
Pravnoj ili fizičkoj osobi mogu se izdati najviše
tri povlaštene parkirne karte i može se koristiti isključivo
za vozilo za koje je karta izdana.
Članak 21.
(mjesečne i godišnje parkirne karte)
Povlaštene karte mogu biti mjesečne i godišnje
parkirne karte.
Izuzetno kada se ocijeni da je to moguće i
potrebno, za vlasnike godišnje karte se može izvršiti
rezervacija parkirnog mjesta za važeći period.
Mjesečna i godišnja parkirna karta može se
koristiti samo za vozilo za koje je izdana.
Mjesečna odnosno godišnja parkirna karta
odnosno rezervacija sadrže: oznaku općine Orašje,
registarski broj vozila za koje se izdaje karta, parkiralište
ili ulicu za koju parkirna karta važi, serijski broj, godinu,
odnosno godinu i mjesec za koji se karta izdaje, ime
korisnika, odnosno vlasnika vozila.
Članak 22.
(cijena povlaštenih parkirnih karti)
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Cijene povlaštenih date su u sljedećoj tabeli:
USLUGA
mjesečna karta - za stanare
mjesečna karta - za ostale
građane
mjesečna karta-za pravne i
fizičke osobe
godišnja karta - za stanare
godišnja karta - za ostale
građane
godišnja karta - pravne i
fizičke osobe

CIJENA (KM)
I zona
II zona
15,00
15,00
20,00

15,00

40,00

30,00

150,00

150,00

200,00

200,00

300,00

250,00

Stanari te fizičke i pravne osobe koje
zadovoljavaju uvjete po osnovi poslovnih prostorija ili
stambenih za izdavanje povlaštene karte a koje imaju
dvorište čime oduzimaju i jedno parkirno mjesto zbog
kolnog ulaza nemaju pravo na povlašteno parkiranje.
Članak 23.
(jedinstvena karta)
Bilo koja zainteresirana osoba, akoja nema pravo
na povlaštenu parkirnu kartu, može kupiti jedinstvenu
parkirnu kartu koja važi za bilo koje parkiralište bez obzira
na dužinu vremena parkiranja.
Cijena navedene jedinstvene parkirne karte iznosi
60 KM/mjesečno ili 600 KM/godišnje.
Članak 24.
(rezervacije)
Pravna i fizička osoba može rezervirati parkirno
mjesto.
Rezervirano parkirno mjesto ne smije ugrožavati
sigurnost prometa i kretanje pješaka.
Za rezervaciju parkirnog mjesta, zainteresirana
osoba će se zahtjevom obratiti Parking službi i zatražiti
rezervaciju točno određenog broja parkirnih mjesta i na
točno određenoj lokaciji.
Parking služba će izdati odobrenje za rezervaciju.
Podnositelj zahtjeva će o svom trošku: označiti
rezervirana parkirna mjesta, po potrebi postaviti fizičke
prepreke, sukladno Pravilniku o prometnim znakovima
i signalizaciji na cestama.

Cijena rezervacije parkirnog mjesta iznosi:
- I zona: 100,00 KM/mjesečno, odnosno 1.000,00
KM/godišnje
- II zona: 70,00 KM/mjesečno, odnosno 700,00
KM/godišnje
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Članak 25.
(parkirna mjesta za invalide)
Za parkiranje vozila invalida na parkiralištima na
kojima se vrši naplata parkiranja, najmanje 2% parking
mjesta mora biti označeno znakom i rezervirano za
invalide sukladno zakonskim propisima.
Na parking mjestima iz stavka 1. ovog članka se
ne plaća naknada za parkiranje ako osoba posjeduje
parkirnu kartu za invalidne osobe.
Pravo korištenja mjesta za parkiranje vozila
invalida ostvaruju invalidne osobe koje posjeduju znak
pristupačnosti, odnosno međunarodni znak invalida, a u
skladu sa odredbama članka 29. Zakona o osnovama
sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini i
odredbama Pravilnika o načinu obilježavanja vozila kojim
upravlja osoba sa oštećenim ekstremitetima (“Službeni
glasnik BiH”, broj 13/07).
Članak 26.
(uvjeti za invalide)
Osim osoba koje posjeduju znak pristupačnosti
parkirnu kartu za invalide mogu ostvariti i invalidne osobe
I i II kategorije sa sljedećim oštećenjima organizma:
- sve vrste plegija
bez obzira na nastanak
invalidnosti ukoliko je invalidnost donjih
ekstremiteta 80% i više.
- dječija
paraliza,
cerebralna
paraliza,
multipleskleroza, parkinsonova bolest, amputacija
donjih ekstremiteta gdje je dio organa za kretanje
oštećen 70% i više,
- slijepe osobe,
- teška mentalna retardacija,
- distrofija i ostala neuro mišićna oboljenja donjih
ekstremiteta 80% i više, degenerativne bolesti
koje imaju progresivno djelovanje na donje
ekstremitete oštećenja 80% i više,
- roditelji i staratelji osoba sa invaliditetom
navedenih dijagnoza, ali samo za potrebe i uz
nazočnost osobe koja je to pravo ostvarila,
- vozila udruženja osoba sa invaliditetom samo u
slučaju prijevoza osoba sa invaliditetom.
Članak 27.
(parkirna karta za invalide)
Parkirnu kartu za invalidne osobe izdaje Parking
služba, na osnovu prethodno podnesenog zahtjeva i sadrži:
podatke o korisniku podnesenog zahtjeva, sliku korisnika,
serijski broj, oblik invaliditeta i uputu o korištenju.
Prilikom korištenja parkirne karte za invalidne
osobe, osoba koja je ostvarilo pravo na dobivanje karte
mora biti nazočna u vozilu.
Protiv osoba koje zloupotrijebe parkirnu kartu za
invalidne osobe poduzeće se mjera oduzimanja iste.
Članak 28.
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(zahtjev za izdavanje parkirne karte za invalide)
Uz zahtjev za izdavanje parkirne karte za
invalidne osobe zainteresirana osoba prilaže:
a) za osobe koje posjeduju znak pristupačnosti
a. znak pristupačnosti izdan od
nadležnog MUP-a,
b. sliku korisnika,
c. preslik osobne karte,
b) za ostale invalidne osobe
a. ljekarsko uvjerenje o invalidnosti,
b. potvrdu o prebivalištu,
c. preslik osobne karte,
d. sliku korisnika..
Članak 29.
(oslobađanje od plaćanja)
Vozila hitne medicinske pomoći, policije,
vatrogasna vozila i službena vozila općine Orašje, kada u
toku intervencije koriste parkirališta ne plaćaju naknadu za
parkiranje.
Vozila pravnih osoba koja su izvođači radova na
javnim površinama, za vrijeme dok se radovi izvode, u
skladu sa odobrenjem nadležne općinske službe za
komunalne poslove, izuzeta su od plaćanja naknade za
parkiranje.
IV

PREMJEŠTANJE, BLOKIRANJE I
DEBLOKIRANJE VOZILA

Članak 30.
(premještanje vozila)
Kontrolor naplate ili druga osoba sa posebnim
ovlaštenjima može odrediti da se vozilo premjesti na drugo
mjesto ako je:
1. vozilo parkirano na mjestima rezerviranim za
zaustavljanje i parkiranje drugih vozila,
2. vlasnik, odnosno korisnik blokiranog vozila
odbije da plati naknadu za deblokiranje ili ne plati
naknadu za deblokiranje u roku od 24 sata.
Članak 31.
(blokiranje i deblokiranje vozila)
Kontrolor naplate ili druga osoba sa posebnim
ovlaštenjima može odrediti da se izvrši blokiranje vozila
napravom za blokiranje točkova, ako je:
1. vozilo parkirano na parkiralištu na kojem je
organizirana naplata, a vlasnik odnosno korisnik
vozila nije istakao parkirnu kartu sa unutarnje
strane vjetrobranskog stakla,
2. u slučajevima iz članka 29. ove Odluke.
Članak 32.
(nadležnost za blokiranje i premještanje)
Poslove blokiranja vozila vrši Parking služba.
Poslove premještanja vrši Parking služba ili
Policijska uprava općine Orašje.
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Općina Orašje, u nedostatku materijalno tehničkih
uvjeta za obavljanje poslova blokiranja ili premještanja
vozila, može ugovorom angažirati pravnu ili fizičku osobu
da u ime Općine vrši poslove blokiranja, premještanja i
deponiranja vozila.
Radnici Ugovorom angažirane pravne ili fizičke
osobe ne mogu vršiti kontrolu pravilnosti korištenja
parkirališta, niti narediti blokiranje ili premještanje vozila.
Članak 33.
(postupak premještanja)
Po utvrđenom prekršaju odnosno učinjenoj
povredi općih uvjeta kontrolor naplate, ili druga osoba sa
posebnim ovlaštenjima izdaje nalog za premještanje ili
blokiranje vozila.
Postupak premještanja vozila smatra se
„započetim“ kada je započeto dizanje vozila na vozilo
„pauk“.
U slučaju da korisnik vozila stigne za vrijeme
započetog premještanja vozila, vozač „pauka» naplaćuje
naknadu za „započeto premještanje“.
Korisniku vozila obvezno se izdaje potvrda o
izvršenoj naplati koju potpisuje i nazočna ovlaštena osoba
koja je naložila mjeru premještanja.
Prije početka premještanja vozila, vozač vozila
«pauk» dužan je fotografirati vozilo i napraviti zapisnik o
tome koje se vozilo premješta u svrhu dokazivanja
učinjenog prekršaja odnosno povrede općih uvjeta kao i
stanja samog vozila.
Zapisnik potpisuje i osoba koja je izdala nalog za
premještanje.
Blokiranje, odnosno premještanje vozila se
obavlja u nazočnosti ovlaštene osobe koja je izdala nalog.
Postupak premještanja vozila smatra se završenim
kada je motorno vozilo spušteno na platformu specijalnog
vozila „pauk”.
Članak 34.
(prigovor)
Kod blokiranja vozila djelatnik Parking službe
dužan je na prednje staklo vozila staviti nalog, uplatnicu
za uplatu naknade za deblokiranje i naljepnicu da je vozilo
blokirano sa uputama što vozač mora učiniti.
Prigovor protiv naloga za blokiranje odnosno
premještanje vozila upućuje se Parking službi u roku od
osam dana od dana preuzimanja vozila.
Prigovor ne odgađa izvršenje blokiranja odnosno
premještanja vozila niti naplatu troškova.
Parking služba je obvezna o zaprimljenom
prigovoru očitovati se u roku od osam dana od dana
zaprimanja istoga.
Članak 35.
(naknada štete)
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Štete na vozilu nastale za vrijeme premještanja i
čuvanja na deponiji snosi pravna osoba s kojom je općina
sklopila Ugovor o premještanju i deponiranju vozila.
Štete na vozilu nastale prilikom blokiranja i
deblokiranja vozila snosi općina Orašja, odnosno pravna
osoba s kojom je općina sklopila Ugovor o blokiranju i
deblokiranju vozila.
Članak 36.
(troškovi premještanja i blokiranja)
Troškove premještanja vozila na drugo mjesto i
naknadu za smještaj tih vozila, odnosno troškove
blokiranja i deblokiranja vozila snosi vlasnik vozila,
odnosno korisnik vozila po ovlaštenju vlasnika vozila.
Cijena premještanja i čuvanja vozila na deponiji
iznosi:
- premještanje vozila na deponiju i ležarina do 24
sata………….…………………………… 80 KM
- započeto premještanje …………………. 40 KM
- čuvanje vozila na deponiji po danu …….. 10 KM
Cijena blokiranja i deblokiranja vozila iznosi:
- blokiranje i deblokiranje kamiona, autobusa,
priključnog vozila i radnog stroja ……… 60 KM
- blokiranje i deblokiranje putničkih vozila, osim na
parkiralištima sa naplatom ………… 50 KM
- blokiranje i deblokiranje putničkih vozila na
parkiralištima sa naplatom
(nije plaćena naknada za parkiranje odnosno
isteklo vrijeme plaćenog parkiranja) ……40 KM

V NADZOR
Članak 37.
(nadzor)
Opći nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja nadležna općinska služba općine Orašje.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove Odluke
obavlja nadležna inspekcija svaka u okviru svoje
nadležnosti, sukladno posebnim propisima.
Članak 38.
(prekršajni postupak)
Prekršajni postupak pokreće i vodi komunalni
inspektor, izdavanjem prekršajnog naloga ili podnošenjem
zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, na osnovu
dokaza dostavljenih od strane kontrolora naplate.
VI KAZNENE ODREDBE
Članak 39.
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(novčane kazne)
Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do
300,00 KM, kaznit će se vlasnik motornog vozila za:
- neplaćanje novčane naknade za blokiranje i
deblokiranje i premještanje
- za povrede odredbi iz članka 16. ove Odluke.

Članak 1.
U Odluci o organiziranju i funkcioniranju zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća na prostoru općine Orašje („Službeni glasnik
Općine Orašje“ broj 1/08),( u daljnjem tekstu: Odluka ) u
članku 8. alineja 7. briše se.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do
1.000,00 KM, kaznit će se lice koje:
- ošteti automat za naplatu parkiranja

Članak 2.
U članku 9. alineja 5. mijenja se i glasi: „ proglašava stanje prirodne i druge nesreće i zapovijeda
uporabu snaga i sredstava civilne zaštite, službi za upravu,
te pravnih osoba na prevenciji, ublažavanju i otklanjanju
štetnih posljedica izazvanih prirodnom i drugom
nesrećom;“.
Članak 3.
U cijelom tekstu Odluke riječ "odbor" zamjenjuje
se riječju "zajednica "a kratica "MO" zamjenjuje se
kraticom "MZ" u odgovarajućem padežu.

VII PRIJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 40.
(prijelazne odredbe)
Do završetka uređenja parkirališta navedenih u
ovoj Odluci i postavljanja parkirnih automata u I zoni,
naplata će se vršiti neposrednom naplatom putem blokauplatnice (parkirne karte) od strane ovlaštene osobe
Parking službe.
Članak 41.
(stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku općine Orašje», a
primjenjivat će se od 15.07.2011.godine.
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-742/11
Orašje, 6.6. 2011.godine
Na temelju članka 29. točka 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća („Službene novine Federacije BiH“ broj 39/03,
22/06 i 43/10) i članka 37. točka 2. Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08 i 03/11),
Općinsko vijeće Orašje, na svojoj sjednici održanoj dana
6. lipnja 2011.godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama Odluke o organiziranju i funkcioniranju
zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća na prostoru općine Orašje

Članak 4.
U članku 23. stavak 1. riječi „Općinsko vijeće“
zamjenjuju se riječima „Općinski načelnik“.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objave u "Službenom glasniku Općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-743/11
Orašje, 6.6. 2011.godine
Na temelju članka 37. točka 2. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 6/02, 5/08
i 3/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana
6. lipnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o postupku i kriterijima za
raspodjelu sredstava udrugama građana od interesa
za Općinu Orašje
Članak 1.
U Odluci o postupku i kriterijima za raspodjelu
sredstava udrugama građana od interesa za Općinu Orašje
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(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 3/10), u članku 4.
alineja 8. mijenja se i glasi:
„ - podnositelj prijave nije korisnik proračunskih
sredstava Općine Orašje odnosno transfera za zdravstvo,
školstvo, obrazovanje i odgoj, kulturu, šport, branitelje i
slično;“.
U istom članku dodaje se alineja 9. koja glasi:
„ - udruge imaju članove iz minimalno 3 mjesne
zajednice;“.
Članak 2.
U članku 5. dodaje se alineja 5. koja glasi:
„ - zapisnik sa godišnje skupštine održane u
protekloj godini;“.
Članak 3.
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: 01-02-744/11
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II
Zadatak Povjerenstva je da pregleda i vrednuje
pristigle prijave, te Općinskom Načelniku predloži
projekte/programe koji ispunjavaju zadane kriterije.
III
Mandat članova Povjerenstva za procjenu i odabir
projekata/programa traje 1 (jednu) godinu.
IV
Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-02-745/11
Orašje, 6.6. 2011.godine
Na temelju članka 37. točka 11. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08
i 03/11) Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana
6. lipnja 2011.godine, donosi

R J E Š E NJ E
Orašje, 6.6. 2011. godine
Temeljem članka 10. Odluke o postupku i
kriterijima za raspodjelu sredstava udrugama građana od
interesa za Općinu Orašje („Službeni glasnik Općine
Orašje“, broj: 3/10 ), Općinsko vijeće Orašje na sjednici
održanoj dana 6. lipnja 2011. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za procjenu i odabir
projekata/ programa
I
U Povjerenstvo za procjenu i odabir
projekata/programa udruga građana, imenuju se slijedeći
članovi :
- Magdalena Brašnić
- Luca Nedić
- Joso Dabić
- Marijan Živković
- Maid Mujkić

o razrješenju dužnosti dopredsjednika
Općinskog vijeća Orašje
Članak 1.
Anto Kobaš iz Tolise razrješava se dužnosti
dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje, zbog ostavke.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-732 /11
Orašje, 06.06.2011.godine
Na temelju članka 2.12. stavak 6. i članka 2.15.
stavak 2. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
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(„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 i 32/10), Općinsko vijeće
Orašje na sjednici održanoj dana 06. lipnja 2011.godine,
donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju zamjenskog predsjednika
Općinskog izbornog povjerenstva
Članak 1.
Marijan Živković razrješava se dužnosti
zamjenskog
predsjednika
Općinskog
izbornog
povjerenstva općine Orašje zbog isteka izbornog perioda.
Članak 2.
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
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-746/11
Orašje, 6.6. 2011. godine
Općinsko vijeće općine Orašje, rješavajući u
predmetu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta
Anti Boderištancu iz Orašje na temelju članka 44. Zakona
o građevnom zemljištu Federacije BiH („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 25/03, 16/04) na sjednici održanoj
dana 6. lipnja 2011.godine, donosi
R J E Š E N J E
1. Anti Boderištanac iz Orašja, ulica XIV broj 91
dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište označeno
kao k.č. broj 98/2 u površini od 5 474 m2 upisana u Pl.
228/10 K.O. Orašje I, a što po starom premjeru odgovara
k.č. broj 72/16 u površini od 5. 474 m2 upisanoj u e-Zk
uložak 1613 K.O. Orašje kao društvena svojina sa pravom
raspolaganja Općine Orašje sa 1/1, na korištenje radi
građenja gospodarskog objekta u skladu sa Odlukom o
provođenju prostornog plana općine Orašje i urbanističkotehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog organa za
navedenu građevnu parcelu.
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2. Za dodijeljeno zemljište iz točke I. ovog
rješenja korisnik je dužan platiti naknadu od 8,00 KM/m2
što
iznosi
43.792,00
KM
(slovima:
četrdesettritisućesedamstotinadevedesetdvije KM).
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 banke.
3. Korisnik gubi pravo korištenja zemljišta radi
građenja ako u roku od jedne godine od pravomoćnosti
rješenja o dodjeli zemljišta na korištenje radi građenja,
ne podnese zahtjev da mu se izda odobrenje za
građenje, odnosno ako u roku od jedne godine od dana
izdavanja odobrenja za građenje ne izvede pretežan dio
radova na građevini, tj. izgradnju sa prvom
nadzemnom stropnom konstrukcijom.
4. Ukoliko imenovani, kao korisnik 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 državne svojine sa pravom
korištenja radi građenja u korist:
Anto Boderištanac, Orašje ulica XIV broj 91,
sa dijelom 1/1.
Obrazloženje
Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih
poslova općine Orašje je na temelju članka 5. Odluke o
uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog građevnog
zemljišta („Službeni glasnik općine Orašje“, broj: 2/07 i
9/07) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevnog zemljišta u Orašju „Separacija
šljunka“ („Službeni glasnik općine Orašje“ broj: 9/10)
raspisala dana 14. travnja 2011.godine Javni natječaj za
dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta na
korištenje radi građenja u Orašju „Separacija šljunka“.
Nakon razmatranja pristiglih prijava, cijeneći ih
prema postojećim kriterijima Povjerenstvo za provedbu
natječaja je donijelo Zaključak kojim predlaže da se
parcela označena u točki 1. ovog rješenja dodjeli na
korištenje radi građenja Anti Boderištanac iz Orašja ulica
XIV broj 91.
Za dodijeljeno neizgrađeno građevno zemljište
korisnik je obvezan platiti naknadu određenu Odlukom o
raspisivanju natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Orašju „Separacija šljunka“
(„Službeni glasnik općine Orašje“ broj 9/10), u iznosu od
8,00 KM/m² što ukupno iznosi 43.792,00 KM.
Odredbe o plaćanju naknade za dodijeljeno
zemljište temelji se na članku 64. Zakona o građevnom
zemljištu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03
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i 16/04) i članku 16. Odluke o uvjetima i načinu dodjele
neizgrađenog građevnog zemljišta („Službeni glasnik
Općine Orašje, broj: 2/07 i 9/07).
Naknada za troškove uređenja građevinskog
zemljišta (komunalni doprinos) neće se obračunavati
budući da je riječ o neuređenom građevinskom zemljištu
te će troškove uređenja zemljišta snositi korisnik.
Sukladno članku 16. stavak 2. Zakona o
građevnom zemljištu pribavljeno je mišljenje općinskog
pravobranitelja kojim je potvrđeno da se provedena
procedura kao i predložena dodjela zemljišta temelji na
zakonskoj osnovi.
Pozivajući se na navedeno utvrđeno je da su
ispunjeni uvjeti za primjenu članka 44. i članka 45. stavak
2. Zakona o građevnom zemljištu te je odlučeno kao u
izreci rješenja.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali
se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
Županijskom sudu u Odžaku u roku od 30 dana od dana
prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva
istovjetna primjerka.
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Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom
glasniku općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Antun Mikić,v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-02-748/11
Orašje, 6.6. 2011. godine
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: 6/02,5/08 i 3/11), Općinsko
vijeće Orašje, na sjednici održanoj
dana 6.
lipnja 2011.godine, donosi

ZAKLJUČAK
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-02-747/11
Orašje, 6.6. 2011. godine
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: 6/02,5/08 i 3/11), Općinsko
vijeće Orašje, na sjednici održanoj
dana
6. lipnja 2011.godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o radu J. P. "Vodovod i
odvodnja" d.o.o. Orašje za 2010. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće o radu J. P. "Vodovod i
odvodnja" d.o.o. Orašje za 2010. godinu.

Članak 2.

o usvajanju Izvješća o radu J. P. "Komunalac" d.o.o.
Orašje za 2010. godinu
Članak 1.
Usvaja se izvješće o radu J. P. "Komunalac" d.o.o.
Orašje za 2010. godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom
glasniku općine Orašje".
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-749/11
Orašje, 6.6. 2011. godine
Na temelju članka 6. Zakona o javnim
poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj: 8/05 i 81/08) i članka 14.
Statuta J.P. "Radiopostaja Orašje" d.o.o. ("Službeni
glasnik Općine Orašje", broj: 8/05), Općinsko vijeće
Orašje, na sjednici održanoj dana 6. lipnja 2011. godine,
donosi
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Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu J.P. “Radiopostaja
Orašje“ d.o.o. Orašje za 2010.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu J.P. “Radiopostaja
Orašje“ d.o.o. Orašje za 2010.godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom glasniku
Općine Orašje».
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-02-750/11
Orašje, 6.6. 2011. godine
Na temelju članka 37. i članka 113. Statuta
Općine Orašje («Službeni glasnik Općine Orašje», broj:
6/02, 5/08 i 3/11) Općinsko vijeće Orašje na sjednici
održanoj 6. lipnja 2011.godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu
J.U. «Dom zdravlja Orašje» Orašje
I
Usvaja se Izvješće o radu J.U. «Dom zdravlja
Orašje» Orašje za 2010.godinu.
II
Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom
glasniku općine Orašje».
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-751/11
Orašje, 6.6. 2011. godine
Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje
("Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02,5/08 i 3/11)
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Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 6. lipnja
2011.godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Izvješća o radu
J.U. dječji vrtić “Pčelica“ Orašje za 2010.godinu
Članak 1.
Usvaja se Izvješće o radu J.U. dječji vrtić
“Pčelica“ Orašje za 2010.godinu.
Članak 2.
Ovaj Zaključak bit će objavljen 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 -752/11
Orašje, 6.6. 2011.godine
Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik općine Orašje“, broj 6/02, 5/08 i 3/11),
Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj 6. lipnja
2011.godine,d o n o s i

Z A K LJ U Č A K
o pokretanju aktivnosti
za izradu Etičkog kodeksa
Članak 1.
Općinsko vijeće ući će u postupak donošenja
Etičkog kodeksa za izborne zvaničnike.
Članak 2.
Zadužuje se Odbor za statut, poslovnik i propise
Općinskog vijeća Orašje da izradi nacrt Etičkog kodeksa
za izabrane zvaničnike kao dobru osnovu za donošenje
prijedloga Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike, a koji
bi u sebi sadržavao pravila ponašanja izabranih
zvaničnika, standarde obavljanja dužnosti izabranih
zvaničnika, formiranje tijela za praćenje primjene
Kodeksa, odredbe za način i primjenu mjera za kršenje
Kodeksa od strane izabranih zvaničnika, te druga pravila i
principe.
Članak 3.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
a objavit će se u „Službenom glasniku općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Orašje, 7. lipanj 2011

SLUŽBENI GLASNIK Općine orašje

OPĆINSKI
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinski načelnik
Broj: 01-44- 554/11
Orašje, 05.05.2011.godine.
Na temelju članka 119.stavak 1. točka 3. Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih
i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj
39/03 , 22/06 i 43/10), članka 9 Odluke o organiziranju i
funkcioniranju zaštite i spašavanja na prostoru općine
Orašje ( "Službeni glasnik općine Orašje",broj 1/08) a na
prijedlog Općinske službe civilne zaštite, Načelnik općine
Orašje d o n o s i

RJEŠENJE

NAČELNIK

Članak 1.
U članku 1 Rješenja o određivanju Povjerenika
Općinske službe za civilnu zaštitu broj: 01-44- 1057/09
od 07.12.2009.godine, u devetom retku umjesto teksta: "Pero Benković, rođen 12.10.1970.godine sa prebivalištem
u Ugljari za MZ Ugljara,", stoji novi tekst koji glasi:"Ilija Benković, rođen 06.03.1979.godine sa prebivalištem
u Ugljari 153, za MZ Ugljara" i u posljednjem retku
umjesto teksta: "-Slađan Ristić, rođen 23.05.1978.godine,
sa prebivalištem u Lepnici za MZ Lepnica", stoji novi
tekst koji glasi:"-Savo Janković, rođen 07.04.1949.godine
sa prebivalištem u Lepnici 26 za MZ Lepnica".
Članak 2.
Ovo Rješenje će biti objavljeno u "Službenom
glasniku općine Orašje".

o izmjeni Rješenja o određivanju Povjerenika
Općinske služe za civilnu zaštitu

OPĆINSKO
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Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
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