Broj

Petak, 26. srpnja 2013. godine, Orašje
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2011. godine, Orašje
O P Ć I N S K O
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-1166/13.
Orašje, 25.07. 2013. godine

Popis parcela i skice istih sastavni su dijelovi
Odluke.

Na temelju članka 108. stavak 1. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu («Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine», broj: 52/09.) i članka 37. stavak 1.
točka 2. Statuta općine Orašje («Službeni glasnik Općine
Orašje», broj: 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11.), Općinsko vijeće
Orašje, na sjednici održanoj dana 25. srpnja 2013. godine,
donosi

ODLUKU
o dodjeli u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se način i postupak
dodjele u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na
području općine Orašje putem Javnog poziva u slijedećim
katastarskim općinama:

Katastarska
općina
Kopanice
Orašje I i II
D. Mahala II i
III
Oštra Luka
Bok
UKUPNO:

135,65
94,66
10,83

Zapušteno
poljoprivredno
zemljište
(ha)
19,01
0,95
0,89

9,99
28,18
279,31

6,60
27,45

Oranice
(ha)

V I J E Ć E

Članak 2.
Državno poljoprivredno zemljište na području
općine Orašje dodjeljuje se u zakup domicilnim fizičkim i
pravnim osobama koji isključivo ili pretežito ostvaruju
prihode iz poljoprivrede i isti su upisani u Registar
poljoprivrednih gospodarstava i Registar klijenata (RPG i
RK), te su izvršili ažuriranje podataka u Registru, za
ekonomsku 2012/2013. godinu i nemaju dugovanja prema
Općini, po bilo kojem osnovu za protekli period.
Javni poziv za dodjelu u zakup državnog
poljoprivrednog zemljišta raspisuje Općinski načelnik.
Članak 3.
Kriteriji temeljem kojih se određuje lista
prvenstva ponuđača u postupku Javnog poziva su sljedeći:
1. Ponuđena godišnja cijena zakupa:
Početna godišnja cijena zakupa za oranicu
iznosi 187,50 KM/ha, a za zapušteno poljoprivredno
zemljište 15,00 KM/ha. Ponuđena godišnja cijena
zakupa za oranicu može biti maksimalno 500,00
KM/ha,
a
za
zapušteno
poljoprivredno
zemljište:100,00 KM/ha.
Broj bodova koji ponuđač ostvaruje po ovom
kriteriju dobije se kada se ponuđena godišnja cijena
zakupa podjeli s 10.
Ukoliko se radi o parceli koja se sastoji iz dijela
oranice i dijela zapuštenog poljoprivrednog zemljišta broj
bodova se određuje prema ponuđenoj cijeni za oranicu.
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2. Pravna ili fizička osoba sa sjedištem odnosno
prebivalištem na području općine Orašje, najmanje 1
godinu prije raspisivanja Javnog poziva:
- pravna osoba registrirana za obavljanje djelatnosti iz
oblasti poljoprivrede ili fizička osoba sa registriranom
poljoprivrednom djelatnošću kao osnovnim zanimanjem
………………………………………………10 bodova
- osobe koje su zdravstveno osigurane po osnovi
poljoprivrede ……………………………….. 5 bodova
- neuposlene osobe …………………...…….. 3 boda
3. Broj neuposlenih članova zajedničkog kućanstva:

-

do 2 člana ……………………………… 1 bod
3 člana ……………………………………2 boda
4 člana ……………………………………3 boda
5 članova …………………………………4 boda
više od 5 članova …………………………5 bodova

4. Sudjelovanje u Domovinskom ratu:

-

do 1 godine ……………………………… 1 bod
od 1 do 2 godine ………….……………... 2 boda
od 2 do 3 godine …….……………………3 boda
više od 3 godine ………..…………………5 bodova

Ponuđači koji su bili u radnoj obvezi ostvaruju 50%
od bodova utvrđenih sudjelovanjem u Domovinskom ratu
za isti vremenski period.
Ponuđači koji su 01.01.1992. godine
maloljetni ostvaruju po ovom kriteriju 5 bodova.

bili

5. Dosadašnji korisnik poljoprivredne parcele za koju se
natječe …………………………………… 5 bodova
6. Posjedovanje vlastite mehanizacije
poljoprivrednog zemljišta:

-

za

obradu

do 50 KS ……………………………………1 bod
od 51 – 100 KS ……………………………..2 boda
od 101 – 150 KS ……………………………3 boda
od 151 – 200 KS ……………………………4 boda
preko 200 KS ………………………………5 bodova

7. Realizirana animalna proizvodnja u 2012. godini:
Za svaka dva uvjetna grla po hektaru parcele za
koju se natječe dodjeljuje se ……………………1 bod,

Orašje, 26. srpnja 2013.

(maksimalan broj bodova ostvaren po ovome kriteriju
iznosi: 5 bodova).
Članak 4.
Uz popunjeni obrazac prijave koji se preuzima u
zgradi Općine (ured: 42). podnositelj prijave dužan je u
originalu ili ovjerenoj kopiji dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
a) - Rješenje o registraciji poljoprivredne djelatnosti
odnosno rješenje o upisu u sudski
registar (pravne osobe) ili rješenje o odobrenju
obavljanja poljoprivredne djelatnosti na
području općine Orašje izdano od strane Službe za
gospodarstvo i infrastrukturu općine
Orašje (fizičke osobe).
- Uvjerenje Zavoda za zdravstveno osiguranje (osobe
koje su zdravstveno osigurane po
osnovu poljoprivrede).
- Uvjerenje Službe za upošljavanje (neuposlene osobe).
b) Kopija važećeg Ugovora o zakupu d.p.z. (Ugovor
zaključen s Općinom).
c) Kopija prometnih dozvola za poljoprivredne strojeve.
d) Kućna lista ovjerena u Šalter sali općine Orašje.
e) Potvrda Odsjeka za pitanja evidencije iz oblasti vojne
obveze Orašje ili kopiju vojne
knjižice o sudjelovanju u Domovinskom ratu, koji
obvezno moraju sadržavati vrijeme
sudjelovanja.
f) Kopija osobne iskaznice.
g) Zapisnik Županijskog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva o ostvarenom
pravu na poticaj (tov svinja, goveda, peradi, proizvodnja
mlijeka, …) u 2012. godini.
Članak 5.
Iz jednog domaćinstva može se prijaviti samo
jedan ponuđač.
Jedan ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu
za jednu ili više parcela.
Dodjela parcela vrši se po prioritetu predloženom
od strane ponuđača u Javnom pozivu.
Unutar svakog kriterija ponuđač može ostvariti
bodove samo po jednom osnovu.
Maksimalna površina državnog poljoprivrednog
zemljišta koja se može dodijeliti jednom ponuđaču je
30,00 ha.
Državno poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u
zakup na period od 5 (pet) godina.
Članak 6.
Lista prvenstva utvrđuje se zbrajanjem ukupnog
broja bodova ostvarenih prema kriterijima (1-7) iz članka
3. Odluke.
Ukoliko dva ili više ponuđača imaju jednak broj
bodova prednost se daje ponuđaču koji je ostvario veći
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broj bodova po jednom od kriterija redoslijedom
navedenim u Odluci.
Članak 7.
Postupak po Javnom pozivu za zakup državnog
poljoprivrednog zemljišta provesti će Povjerenstvo za
odabir najpovoljnijih ponuda koje će imenovati Općinski
Načelnik.
Članak 8.
Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na
prijedlog Povjerenstva donosi Općinski načelnik uz
suglasnost Županijskog Ministarstva poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu:
Ministarstvo).
Na temelju Odluke o odabiru najpovoljnije
ponude Ministarstvo i podnositelj prijave zaključuju
Ugovor o zakupu.
Na
temelju
zaključenog
Ugovora
zakupoprimatelja u posjed državnog poljoprivrednog
zemljišta uvodi Ministarstvo.
Članak 9.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za
gospodarstvo i infrastrukturu i Služba za financije općine
Orašje, svaka u okviru svoje nadležnosti.
Članak 10.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o dodjeli u zakup državnog poljoprivrednog
zemljišta putem Javnog poziva i odabiru najpovoljnije
ponude («Službeni glasnik Općine Orašje», broj: 3/12.).
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja
suglasnosti od strane Županijskog Ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a biti će
objavljena u «Službenom glasniku Općine Orašje».
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-1167/13
Orašje,
25.07.
godine

2013.

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06) i
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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 25. srpnja 2013.
godine, donosi

ODLUKU
o odobrenju otpusta i otpisa potraživanja
Članak 1.
Odobrava se otpust i otpis potraživanja Općine
Orašje prema dužnicima po osnovi neplaćene zakupnine
za korištenje državnog poljoprivrednog zemljišta,
sukladno Ugovorima o zakupu državnog poljoprivrednog
zemljišta, sljedećim korisnicima i u navedenim iznosima:
1. Samostalni poljoprivredno – stočarski obrt „MSM“,
vlasnik: Slavko Martinović, Donja Mahala - iznos od
11.055,45 KM, prema Ugovoru o zakupu državnog
poljoprivrednog zemljišta, broj: 01-24-1130-29/08. od
14.11.2008, godine,
2. Ilija Živković, Kostrč k.br. 16 – iznos od 148,47 KM,
prema Ugovoru o zakupu državnog poljoprivrednog
zemljišta, broj: 01-02-902-12/08. od 28.08.2008.
godine.
Članak 2.
Ovlašćuje se Služba za financije Općine Orašje na
poduzimanje odgovarajućih knjigovodstvenih radnji
potrebnih za otpis potraživanja iz članka 1. ove Odluke
i Općinsko pravobraniteljstvo u Orašju na poduzimanje
odgovarajućih pravnih radnji pred Općinskim sudom u
Orašju.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-23-1168/13
Orašje,
25.07.

2013.

godine

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom
gospodarstvu („Narodne novine Županije Posavske“, broj:
1/98 i 6/01) 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 25.
srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
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o izmjenama i dopunama Odluke
o upravljanju grobljima
Članak 1.
U Odluci o upravljanju grobljima („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj: 08/11.) u članku 4. stavak 4.
riječi „Općinskog vijeća“ zamjenjuju se riječima „Vijeća
mjesne zajednice“.
Članak 2.
U članku 5. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3.
i 4. koji glase:
„O povjeravanju poslova upravljanja grobljima na
području općine Orašje odlučuje Općinsko vijeće
posebnom odlukom za svako od groblja, a na prijedlog
Mjesne zajednice.
Članak 3.
U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Mjesna zajednica dužna je najmanje jedanput
godišnje, a na zahtjev Općinskog načelnika i češće,
podnijeti Općinskom vijeću i Općinskom načelniku
izvješće o upravljanju grobljem.“
Članak 4.
U članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak
3. koji glasi:
„Za grobna mjesta površine veće od obiteljskog
grobnog mjesta zauzetima u ranijim godinama, a na
kojima nisu obavljani ukopi, korisnici su dužni plaćati
naknade određene sukladno odredbama članka 14. Odluke
ili ista ustupiti Upravi groblja radi dodjele drugim
korisnicima.“
Članak 5.
Članak 14. stavak 1. mijenja se i glasi:
Naknade za dodjelu grobnog mjesta i naknade za
korištenje grobnog mjesta u starim i novim dijelovima
groblja utvrđuje Uprava groblja, uz suglasnost Općinskog
vijeća i Mjesne/ih zajednice/a“.
Članak 6.
Članak 20. mijenja se i glasi:
„Pogrebni poslovi obavljaju se u organizaciji
Uprave groblja, pravnog subjekta registriranog za
obavljanje pogrebnih djelatnosti ili u vlastitoj režiji
naručitelja ukopa.“
Članak 7.
U članku 24. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:
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„Nakon što je Uprava groblja odobrila ukop,
naručitelj ukopa odlučuje o načinu obavljanja pogrebnih
poslova:
a) obavljanje pogrebnih poslova u organizaciji Uprave
groblja,
b) obavljanje pogrebnih poslova u organizaciji pravnog
subjekta registriranog za obavljanje pogrebnih
djelatnosti,
c) obavljanje pogrebnih poslova u vlastitoj režiji.
„Termin ukopa pokojnika naručitelj ukopa
dogovara s vjerskim službenikom i Upravom groblja.“
Članak 8.
Članak 27. mijenja se i glasi:
„Troškovi pogrebnih poslova naplaćuju se od
naručitelja ukopa prema cjeniku koji utvrđuje Uprava
groblja, uz suglasnost Općinskog vijeća.“
Članak 9.
U članku 28. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4.
koji glasi:
„Troškovi prijevoza pokojnika naplaćuju se od
naručitelja ukopa prema cjeniku pogrebnog poduzeća.“
Članak 10.
U članku 32. stavak 1. riječi „Iskop grobova i
grobnica, te“ brišu se.
Članak 11.
U članku 46. stavak 1. briše se.
Članak 12.
„U prijelaznom razdoblju do donošenja posebne
odluke o povjeravanju poslova upravljanja grobljem, istim
upravlja Mjesna zajednica, a najkasnije do 30.09.2013.
godine.“
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom
glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacije Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko Vijeće
Broj: 01-23-1169/13
Orašje, 25.07. 2013.godine
Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 24.
Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine

Orašje, 26. srpnja 2013.
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Županije Posavske“, broj: 1/98 i 6/01) i članka 37. Statuta
Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj:
6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) na sjednici održanoj dana 25.
srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu
plaćanja komunalnog doprinosa
Članak 1.
U Odluci o visini i načinu plaćanja komunalnog
doprinosa („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 5/02)
u članku 4. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i stavak
3. koji glase:
„ Iznimno od stavka 1. ovog članka obvezniku
plaćanja komunalnog doprinosa koji je investitor
poslovnog objekata koji se gradi unutar „Gospodarske
namjene“ a koji služi za proizvodnu djelatnost ukupan
iznos naknade se umanjuje za 50%.
„U slučaju promjene namjene, odnosno
pretvaranja poslovnog objekta proizvodne djelatnosti u
objekt pratećih sadržaja (prodajni, ugostiteljski i sl.)
obveznik plaćanja komunalnog doprinosa je dužan u
cijelosti nadoplatiti umanjeni iznos od 50% naknade.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

objekata u Donjoj Mahali u skladu sa Odlukom o
provođenju prostornog plana Općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj: 6/91) označenog kao:
k.č. broj 598/4 u površini od 796 m2 K.O. Donja Mahala
I
što po starom premjeru odgovara k.č. broj 120/25
površine 796 m² K.O. Donja Mahala
Članak 2.
Cijena zemljišta iz članka 1. ove Odluke iznosi
16,00 KM/m2 i ne obuhvaća izgradnju osnovne
infrastrukture.
Članak 3.
Postupak dodjele neizgrađenog građevinskog
zemljišta provest će se na način utvrđen u Odluci o
uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog građevinskog
zemljišta („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 2/07 i
9/07).
Članak 4.
U slučaju da se po ovom natječaju ne izvrši
dodjela zemljišta iz članka 1., temeljem ove Odluke
raspisat će se ponovni natječaj.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
„Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r

PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacije Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-1066/13
Orašje, 25.07. 2013.godine
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-38-1170/13
0rašje, 25.07. 2013.godine

Općinsko vijeće Orašje na temelju članka 4.
Odluke o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog
građevinskog zemljišta („Službeni glasnik Općine
Orašje“, broj: 2/07 i 9/07) i članka 37. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02,
5/08, 3/11 i 5/11) na sjednici održanoj dana 25. srpnja
2013.godine, donosi

Temeljem članka 34. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine Županije Posavske“, broj: 5/98), članka
61. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u
Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije
Posavske“, broj: 8/08) 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
25. srpnja 2013. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta u Donjoj Mahali

o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje
članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić
„Pčelica“Orašje

Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu
neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi
izgradnje stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih

Članak 1.
Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje
članova Upravnog vijeća JU Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje
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Članak 2.
Obvezuje se Općinski načelnik da raspiše Javni
natječaj i imenuje komisiju za provedbu istog iz članka 1.
ove Odluke, sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i
drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH" br: 34/03).

4. Nositelj prava korištenja zemljišta radi građenja
koji odustane od namjere da gradi objekt dužan je vratiti
zemljište Općini Orašje.
5. Po pravomoćnosti ovog rješenja na zemljištu iz
točke 1.ovog rješenja u katastarskim i zemljišnim
knjigama izvršiti će se uknjižba državne svojine sa pravom
korištenja zemljišta radi građenja u korist:

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Orašje“.

Mara Damjanović iz Matića, ulica Radnička broj 6 sa
dijelom 1/1.

PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-1067/13
Orašje, 25.07. 2013.godine
Općinsko vijeće Orašje rješavajući u predmetu
dodijele neizgrađenog građevnog zemljišta na korištenje
radi građenja Mari Damjanović iz Matića, a na temelju
članka 44. Zakona o građevnom zemljištu („Službene
novine Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04), na sjednici
održanoj 25. srpnja 2013.godine, donosi

R J E Š E NJ E
1. Mari Damjanović iz Matića, ulica Radnička broj
6 dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište označeno
kao k.č. broj 1183/12 u površini od 933 m2 upisano u Pl.
346/2 K.O. Matići, na korištenje radi građenja stambenog
objekta u skladu sa Odlukom o provođenju prostornog
plana Općine Orašje i urbanističko-tehničkim uvjetima
utvrđenim od nadležnog organa.
2. Za dodijeljeno zemljište iz točke 1. ovog
rješenja korisnik je dužan platiti naknadu od 1,00 KM/m2
što iznosi 933,00 KM umanjenu za uplaćenu jamčevinu od
300,00 KM što ukupno iznosi 633,00 KM (slovima:
šestotridesettri KM).
Troškove uređenja građevnog zemljišta snosi korisnik.
Navedeni iznos korisnik će u cijelosti uplatiti do
pravomoćnosti rješenja na kapitalni račun Općine Orašje
broj: 3381802200914171 otvoren 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.

O b r a z l o ž e nj e
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 natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevnog zemljišta u Matićima („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj: 6/09) raspisala dana
17.05.2013. godine Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja u
Matićima, na lokaciji „Župelj“.
Nakon razmatranja pristiglih prijava, cijeneći ih
prema postojećim kriterijima Povjerenstvo za provedbu
natječaja je donijelo Zaključak da se parcela označena u
točki 1. ovog rješenja dodjeli Mari Damjanović na
korištenje radi građenje uz naknadu od 933,00 KM.
Imenovanoj se navedena parcela dodjeljuje sukladno
Odluci o raspisivanju natječaja uz plaćanje naknade od
1,00 KM/m2, a budući da je površina predmetna parcele
933 m2 i da se u ukupnu cijenu naknade uračunava uplata
jamčevine od 300,00 KM korisnik je dužan za dodjelu
zemljišta uplatiti naknadu od 633,00 KM.
Sukladno članku 16.stavak 2. Zakona o
građevnom zemljištu pribavljeno je mišljenje Općinskog
pravobranitelja kojim je potvrđeno da se provedeni
postupak kao i predložena dodjela zemljišta temelji na
zakonskoj osnovi.
Pozivajući se na gore navedeno utvrđeno je da su
ispunjeni uvjeti iz članka 16. i članka 44. Zakona o
građevnom zemljištu odnosno uvjeti za dodjelu
neizgrađenog građevnog zemljišta na korištenje radi
građenja uz plaćanje pravične naknade 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 o Odžaku u roku od 30 dana od dana
prijema rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva istovjetna
primjerka.
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina

Orašje, 26. srpnja 2013.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-31-1068/13
Orašje, 25.07. 2013.godine
Općinsko vijeće Orašje rješavajući u predmetu
dodijele neizgrađenog građevnog zemljišta na korištenje
radi građenja Stanku Mikiću, a na temelju članka 44.
Zakona o građevnom zemljištu („Službene novine
Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04), na sjednici održanoj
25. srpnja 2013. godine, donosi

R J E Š E NJ E
1. Stanku Mikiću iz Matića, ulica Bana Jelačića
broj 113 dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište
označeno kao k.č. broj 1183/7 u površini od 1.218 m2
upisano u Pl. 346/2 K.O. Matići, na korištenje radi
građenja stambenog objekta u skladu sa Odlukom o
provođenju prostornog plana Općine Orašje i
urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim od nadležnog
organa.
2. Za dodijeljeno zemljište iz točke 1. ovog
rješenja korisnik je dužan platiti naknadu od 1,50 KM/m2
što iznosi 1.827,00 KM umanjenu za uplaćenu jamčevinu
od 300,00 KM što ukupno iznosi 1.527,00 KM (slovima:
tisućupestodvadesetsedam KM).
Troškove uređenja građevnog zemljišta snosi korisnik.
Navedeni iznos korisnik će u cijelosti uplatiti do
pravomoćnosti rješenja na kapitalni račun Općine Orašje
broj: 3381802200914171 otvoren 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. Nositelj prava korištenja zemljišta radi građenja
koji odustane od namjere da gradi objekt dužan je vratiti
zemljište Općini Orašje.
5. Po pravomoćnosti ovog rješenja na zemljištu iz
točke 1.ovog rješenja u katastarskim i zemljišnim
knjigama izvršiti će se uknjižba državne svojine sa pravom
korištenja zemljišta radi građenja u korist:

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 natječaja za dodjelu
neizgrađenog građevnog zemljišta u Matićima („Službeni
glasnik Općine Orašje“, broj: 6/09) raspisala dana
17.05.2013. godine Javni natječaj za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja u
Matićima, na lokaciji „Župelj“.
Nakon razmatranja pristiglih prijava, cijeneći ih
prema postojećim kriterijima Povjerenstvo za provedbu
natječaja je donijelo Zaključak da se parcela označena u
točki 1. ovog rješenja dodjeli Stanku Mikiću na korištenje
radi građenje uz naknadu od 1.827,00 KM.
Imenovanom se navedena parcela dodjeljuje sukladno
Odluci o raspisivanju natječaja uz plaćanje naknade od
1,50 KM/m2, a budući da je površina predmetna parcele
1.218 m2 i da se u ukupnu cijenu naknade uračunava uplata
jamčevine od 300,00 KM korisnik je dužan za dodjelu
zemljišta uplatiti naknadu od 1.527,00 KM. Imenovani je
dužan naknadu isplatiti u cjelini bez umanjenja, jer mu
osnova za priznavanje povlastica nije uvažena obzirom da
posjeduje objekt koji je veći od maksimalno dozvoljene
površine za priznavanje povlastica ( do 80 m² stambenog
prostora za obitelj sa pet i više članova).
Sukladno članku 16.stavak 2. Zakona o
građevnom zemljištu pribavljeno je mišljenje Općinskog
pravobranitelja kojim je potvrđeno da se provedeni
postupak kao i predložena dodjela zemljišta temelji na
zakonskoj osnovi.
Pozivajući se na gore navedeno utvrđeno je da su
ispunjeni uvjeti iz članka 16. i članka 44. Zakona o
građevnom zemljištu odnosno uvjeti za dodjelu
neizgrađenog građevnog zemljišta na korištenje radi
građenja uz plaćanje pravične naknade 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 o Odžaku u roku od 30 dana od dana
prijema rješenja.
Tužba se podnosi neposredno sudu u dva istovjetna
primjerka.
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.

Stanko Mikić ulica Bana Jelačića broj 113 Matići sa
dijelom 1/1.

O b r a z l o ž e nj e
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
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Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko Vijeće
Broj: 01-30-1171 /13
Orašje, 25.07. 2013.godine
Na temelju članka 30. Zakona o premjeru i
katastru zemljišta ("Službeni list SR BiH", br. 14/78, 12/87
i 26/90 i „Službeni list RBiH“, br. 4/93 i 13/94) i članka
37. točka 17. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik
Općine Orašje“ br. 6/02, 5/08, 3/11, i 5/11), Općinsko
vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 25. srpnja
2013.godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za utvrđivanje, razgraničenje
i obilježavanje granice između političkih općina

Orašje, 26. srpnja 2013.

Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-1172/13
Orašje, 25.07. 2013.godine
Na temelju članka 37. točka 12. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08,
3/11 i 5/11), Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj
dana 25. srpnja 2013. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za izbor i imenovanja
Članak 1.
Tahir Redžepović razrješava se dužnosti člana
Odbora za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Orašje,
zbog prestanka dužnosti vijećnika.

Članak 1.

Članak 2.
Pašaga Hećimović imenuje se za člana Odbora za
izbor i imenovanja Općinskog vijeća Orašje.

U Komisiju za utvrđivanje, razgraničenje i
obilježavanje granice katastarskih općina Vidovice i
Kopanice te, između političkih općina Orašje i Brčko,
imenuju se:

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

1.
2.
3.
4.
5.

PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.

Marijan Krištić,
Senad Bačinović,
Dalibor Oršolić,
Stjepan Lukačević,
Ivan Medić.
Članak 2.

Zadatak Komisije iz članka 1. ovog Rješenja je
sukladno Zakonu o premjeru i katastru zemljišta:
-

-

-

utvrđivanje i razgraničenje, te obilježavanje granice
katastarskih općina koje su ujedno i granice političkih
općina,
obilježavanje granica katastarskih općina odnosno
granica koje su ujedno i granice političkih općina
postavljanjem graničnih biljega i oznaka na zemljištu,
opisivanje granica u zapisniku o razgraničenju, te
izrada skice razgraničenja.

Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit
će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-1173/13
Orašje, 25.07. 2013.godine
Na temelju članka 37. točka 12. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08,
3/11 i 5/11), Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj
dana 25. srpnja 2013. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju člana Komisije
za ravnopravnost spolova
Članak 1.
Jelena Martinović, imenuje se za člana Komisije
za ravnopravnost spolova Općinskog vijeća Orašje.

Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.

Orašje, 26. srpnja 2013.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinsko vijeće
Broj: 01-02-570/13
Orašje, 25.07. 2013. godine
Na temelju članka 60. Zakona o ustanovama
(„Narodne novine Županije Posavske“ broj 5/98), članka
37. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11) i članka 3. Odluke o
pokretanju postupka statusne promjene Srednje škole fra
Martina Nedića Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“
broj 2/13) Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj
dana 25. srpnja 2013.godine, donosi

Z A K LJ U Č A K
o usvajanju Plana reorganizacije
Srednje škole fra Martina Nedića Orašje
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Usvaja se Plan reorganizacije Srednje škole fra
Martina Nedića Orašje, broj: 01-02-570/13 od dana
29.05.2013.godine.
Plan reorganizacije iz prethodnog stavka ovog
članka nalazi se u prilogu ovog Zaključka i čini njegov
sastavni dio.
Članak 2.
Zadužuje se Općinski načelnik da o Planu reorganizacije
iz članka 1. ovog Zaključka obavijesti zakonom određene
osobe, najmanje 30 dana prije dana donošenja odluke o
statusnim promjenama Srednje škole, te poduzme druge
zakonom propisane radnje, sukladno članku 64. i 68.
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, 88/08, 7/09 i 63/10).
Članak 3.
Nakon proteka roka iz članka 2. ovog Zaključka Općinski
načelnik će pripremiti prijedlog odluke o statusnim
promjenama Srednje škole i dostaviti Općinskom vijeću
na odlučivanje.
Članak 4.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a bit će objavljen u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNICA
Jelena Martinović, v.r.

Članak 1.

OPĆINSKI

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-14-959/13
Orašje, 03.07.2013. godine
Na temelju Odluke o izvršenju proračuna Općine Orašje
za 2013. godinu („Službeni glasnik Općine Orašje“ 2/13),
Općinski načelnik donosi

ODLUKU

NAČELNIK
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2013. godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj: 2/13), odobrava se izdvajanje
sredstava iz Pričuve proračuna za NVO mladih „PULS“
Orašje, za organizaciju obilježavanja 18.-te obljetnice
genocida koji se dogodio u srpnju 1995. godine u
Srebrenici, u iznosu od 1.000,00 KM. (Slovima: tisuću
KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zahtjeva, sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; podpozicija 60000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist
pozicije 614300- Transferi neprofitnim organizacijama;
pod-pozicija 614300- Transferi ostalim udruženjima i
Projekt udruga mladih.

o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
proračuna Općine Orašje za 2013. godinu
nevladinoj organizaciji mladih „PULS“ Orašje
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije
Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.
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Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-14-879/13
Orašje, 19.07.2013. godine

Orašje, 26. srpnja 2013.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Općina Orašje
Općinski načelnik
Broj: 01-14-1147/13
Orašje, 19.07.2013. godine
Na temelju Odluke o izvršenju proračuna Općine Orašje
za 2013. Godinu („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj:
2/13), Općinski načelnik donosi

Na temelju Odluke o izvršenju proračuna Općine
Orašje za 2013. godinu („Službeni glasnik Općine Orašje“
broj 2/13), Općinski načelnik donosi

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
proračuna Općine Orašje za 2013.
godinu HNK „Jedinstvo“ Bukova Greda
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2013. godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj: 2/13), odobrava se izdvajanje
sredstava iz Pričuve proračuna za obnavljanje rada HNK
„Jedinstvo“ Bukova Greda, u iznosu od 1.200,00 KM
(Slovima: tisućadvijesto KM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe, sa pozicije 600000- Pričuva proračuna, podpozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist
pozicije 614100- Transferi drugim razinama vlasti; podpozicija 614100- Transferi za šport.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije
Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
proračuna Općine Orašje za 2013.
godinu Udruzi oboljelih od duševnih bolesti
„Lavanda“ Orašje
I
Iz Proračuna Općine Orašje za 2013. Godinu („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj: 2/13) odobrava se izdvajanje
sredstava iz Pričuve proračuna Udruzi oboljelih od
duševnih bolesti „Lavanda“ Orašje, u iznosu od 200,00
KM (Slovima: dvijesto KM).

II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe, sa pozicije 600000- Pričuva proračuna; podpozicija 600000- Pričuva Općinskog načelnika, u korist
pozicije 614300- Transferi neprofitnim organizacijama;
pod-pozicija 614300- Transferi ostalim udruženjima i
projekt udruga mladih.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za financije
Općine Orašje, u okviru svoje nadležnosti.
Općinski načelnik
Đuro Topić, v.r.

OPĆINSKO VIJEĆE
1. Odluka o dodjeli u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta putem
Javnog poziva i odabiru najpovoljnije ponude --------------------------------------------------------------------------------- 102
2. Odluka o odobrenju otpusta i otpisa potraživanja ----------------------------------------------------------------------------- 104
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju grobljima -------------------------------------------------------- 104
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini i načinu plaćanja komunalnog doprinosa ------------------------ 105
5. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog
građevinskog zemljišta u Donjoj Mahali ---------------------------------------------------------------------------------------- 106

Orašje, 26. srpnja 2013.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Broj 5, Stranica 112

6. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova
Upravnog vijeća JU Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje ------------------------------------------------------------------------- 106
7. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u Matićima Mari Damjanović ------------------------------ 107
8. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta u Matićima Stanku Mikić ----------------------------------- 108
9. Rješenje o imenovanju Komisije za utvrđivanje, razgraničenje i
obilježavanje granice između političkih općina ------------------------------------------------------------------------------- 109
10. Rješenje o imenavnju člana Odbora za izbor i imenovanje ------------------------------------------------------------------ 109
11. Rješenje o imenovanju člana Komisije za ravnopravnost spolova --------------------------------------------------------- 109
12. Zaključak o usvajanju Plana reorganizacije Srednje škole fra Martina Nedića ----------------------------------------- 110
OPĆINSKI NAČELNIK

13. Odluka o odobravanju izdvjanja sredstava iz Pričuve proračuna Općine Orašje
za 2013. godinu nevladinoj organizaciji mladih „Puls“ Orašje ----------------------------------------------- 110
15. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve proračuna Općine Orašje
za 2013. godinu, HNK „Jedinstvo“ Bukova Greda ------------------------------------------------------------- 111
16. Odluka o odobravanju izdvajanja sredstavaiz Pričuve proračuna Općine Orašje
za 2013. godinu Udruzi oboljelih od duševnih bolesti „Lavanda“ Orašje ----------------------------------- 111

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje
Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE ORAŠJE
Za izdavača odgovorni urednik: Općinski načelnik
Telefon: 712-322, lokal 109

Broj 5, Stranica 113
26. srpnja 2013.

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Orašje,

