SLUŽBENI GLASNIK

Godina:

15

Broj:

4

Odžak, 28.06.2013.godine

Na osnovu člana 25. Statuta općine Odžak („Sl.glasnik općine Odžak“,broj 2/09), članka
58.i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Odžak ("Služebni glasnik općine Odžak" br. 3/09), Općinsko
vijeće Odžak na V radnoj sjednici održanoj dana 28.06.2013. donosi

PROGRAM RADA
Općinskog vijeća Odžak za 2013. godinu

I – UVODNI DIO

Općinsko vijeće Odžak, kao predstavničko tijelo grañana općine Odžak će tijekom 2013. godini
ostvarivati svoju funkciju vršenjem poslova iz svoje nadležnosti utvrñene Zakonom o načelima
lokalne samouprave F BiH i Statutom općine Odžak
na način odreñen Poslovnikom o radu
Općinskog vijeća Odžak , skladno ovom Programu.
Programom rada Općinskog vijeća za 2013. godinu utvrñeni su okvirno jednogodišnji poslovi i
zadaci Općinskog vijeća. Pored planiranih tema Općinsko vijeće će razmatrati i Nacrte zakona i
drugih materijala upućenih od strane viših nivoa vlasti u cilju sprovoñenja javne rasprave ili
zauzimanja stavova po istim. Program rada ostaje otvoren za sve nove incijative i potrebe grañana i
drugih subjekata koje se budu nametale u datom aktualnom trenutku , a koje su od zajedničkog
interesa za grañane općine Odžak.
Kao predstavničko tijelo grañana općine Odžak Općinsko vijeće će svoj Program rada realizirati
održavanjem redovitih, tematskih i svečanih, a po ukazanoj potrebi i vanrednih sjednica na kojima
će razmotriti planirane materijale i donositi odluke, zaključke i druge pojedinačne akte iz svoje
nadležnosti.
Osim svečane sjednice Općinskog vijeća Odžak, koja je održana u prigodi obilježvanja Dana
općine Odžak, i redovitih sjednica koje se planiraju održati tijekom 2013. godine, Vijeće
održavati i tematske sjednice na temelju ukazane potrebe i posebnih tema za koje se pokaže takva
potreba.

Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2013.godinu utvrñuju se sadržaji i pitanja koja će
se razmatrati na sjednici Općinskog vijeća Odžak, kao predstavničkog tijela Općine Odžak tijekom
2013.godine.

II – TERMINI ODRŽAVANJA SJEDNICA
1. sjednica – mjesec siječanj/ januar
2. sjednica – mjesec ožujak/ mart
3. sjednica – mjesec travanj/ april
4. sjednica – mjesec svibanj/ maj
5. sjednica – mjesec lipanj/ juni
6. sjednica – mjesec srpanj/ jul
7 . sjednica – mjesec rujan/ septembar
8 . sjednica – mjesec listopad/ oktobar
9. sjednica – mjesec studeni/ novembar
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10. sjednica – mjesec prosinac/ decembar

Svečana sjednica – 08.februara/veljače 2013. godine.
Točne termine sjednica odredit će Predsjedavajući OV-a na sjednici Kolegija Općinskog
vijeća sa Načelnikom općine.
III DNEVNI RED SJEDNICA
1. sjednica Općinskog vijeća:
- Informacija o radu općinske podružnice za upošljavanje za period 01.01.2012.-31.12.2012.
- Odluka o prosječnoj konačnoj grañevnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine u 2013.
godini,
- Odluka o renti u 2013.. godini,
- Odluka o visini naknade za nepriznata uzurpirana zemljišta,
- Odluka o dodjeli općinskih priznanja

2.sjednica Općinskog vijeća:

-

Izviješće o radu za 2012. godinu Centra za socijalni rad Odžak,
Izvještaj o radu Centra za kulturu za 2012. i Program rada za 2013.godinu,
Izvještaj o radu DVD za 2012. i Program rada za 2013.godinu,
Odluka o izvršenju proračuna općine Odžak za 2012.godinu,
Proračun budžet općine Odžak za 2013.godinu,
Odluka o usvajanju proračuna općine Odžak za 2013.godinu.

1.

sjednica Općinskog vijeća:

1. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića Paolo Cerueto Odžak za 2012.godinu, i Program rada za
2013.godinu,
2. Izvještaj o radu Upravnog odbora Dječjeg vrtića Paolo Cerueto Odžak za 2012.godinu,
3. Rješenja o imenovanjima stalnih radnih tijela OV-a

4.sjednica Općinskog vijeća:
4. Izviješće o radu i poslovanju JP „Komunalac“ za 2012 i Program rada za 2013. godinu,
5. Izviješće o radu Nadzornog odbora JP „Komunalac“ za 2013. godinu,
6. Informacija o aktivnosti nevladinih organizacija, udruženje grañana na području općine
Odžak,
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7. Izviješće o stanju lokalnih kategoriziranih i nekategoriziranih cesta na području općine
Odžak sa planom popravki i sanacije.
8. Odluka o kategorizaciji lokalnih cesta.

5.sjednica Općinskog vijeća:
-

Izviješće o radu Načelnika i općinskih službi uprave za 2012.
Program rada općinskog načelnika i općinskih službi za 2013.godinu,
Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2013. god.
Rješenja o imenovanju komisije za komasaciju zemljišta
Odluka o postupku davanja u zakup i utvrñivanja najniže početne mjesečne zakupnine
poslovnih prostorija po 1 m četv.
Odluka o dodjeli u zakup skelskih kapaciteta na malograničnom prijelazu Donji Svilaj
putem javnog nadmetanja

6.sjednica Općinskog vijeća:

1. Analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganja mjera prema
nadležnim organima za ova pitanja,
2. Informacija o razvoju turizma na području općine Odžak.
3. Informacija o stanju sigurnosti na prostoru općine Odžak
a. za period 01.01.-30.06.2013. god.
4. Informacija o aktivnosti nevladinih organizacija, udruženje grañana na području općine
Odžak,
5. Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za 2012.godinu,
6. Informacija o radu Doma zdravlja Odžak, za 2012. godinu i Program rada za 2013. godinu.
7. Informacija općinskog suda u Odžaku.
a. 7.sjednica Općinskog vijeća:
8. Informacija o rezultatima rada i uspjeha učenika u osnovnim školama, i broju upisanih
učenika u školskoj 2012/2013. godini,
9. Informacija o rezultatima rada i uspjeha učenika u Srednjoj školi, u školskoj 2012/2013.
godini,
10. Izviješće o radu mjesnih zajednica na području općine Odžak za 2012. god.

8. sjednica Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.

Informacija o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Odžak
Stanje higijensko-sanitarne i komunalne aktivnosti na općini Odžak,
Vodosnabdijevanje na području općine Odžak,
Analiza stanja u privredi/gospodarstvu,
Informacija o stanju u poljoprivredi sa prijedlogom mjera.
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9. sjednica Općinskog vijaća:
- Nacrt Proračuna općine Odžak za 2014. god.
- Nacrt Odluke o načinu izvršenja Proračuna općine Odžak za 2014. god.
- Informacija o aktivnosti nevladinih organizacija, udruženje grañana na području općine
Odžak,

10. sjednica Općinskog vijeća:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prijedlog Proračuna Općine Odžak za 2014. godine
Odluka o načinu izvršavanja Proračuna općine Odžak za 2014. god.
Izviješće o radu Općinskog vijeća Odžak za 2013. god.
Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2014. god.
Izviješća o radu Općinskog načelnika i općinskih službi uprave za 2013. god.
Program rada Općinskog načelnika i općinskih službi za 2014.god.

IV – OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA

Rad Općinskog vijeća u programiranom periodu bit će usmjeren i na druga pitanja kao što
su:
1. donošenje potrebnih odluka, planova, programa, proračun i završni račun Općine,
rezolucije, preporuke, smjernice, zaključke, rješenja i naredbe i druga pitanja kao što su:
2. donošenje potrebnih odluka i drugih akata obaveznih prema Zakonu i potrebama općine
Odžak,
3. razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Kantona, Federacije BiH i države Bosne
i Hercegovine.
Općinsko vijeće će u okviru svojih prava i dužnosti razmatrati i sva druga pitanja za koja se
ukaže potreba u cilju poduzimanja mjera iz odreñenih oblasti posebno pitanja koja se tiču
osiguravanja uvjeta i normalizacije rada na općini.

V – IZVRŠENJE PROGRAMA

Općinski načelnik i drugi obrañivači materijala dužni su materijale pripremiti blagovremeno i u
dovoljnom broju primjeraka za članove Općinskog vijeća u skladu sa Poslovnikom Općinskog
vijeća i iste dostaviti Stručnoj službi Vijeća najkasnije prije 10 dana u mjesecu za koji je planirano
razmatranje odreñenog materijala.
Kolegij Općinskog vijeća podnosit će izvješća o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća.
Materijali moraju biti sadržajni i prilagoñeni mehanizmu razmatranja u Općinskom vijeću.
Obavezuje se Općinski načelnik da uz odreñene materijale za koje je to potrebno da prijedlog
zaključka Općinskom vijeću.
O realizaciji ovog Programa brinut će predsjedavaći Općinskog vijeća, Stručna služba vijeća i
Općinski načelnik kao predlagač materijala.
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Na osnovu ovog Programa rada, predlagači, obrañivači materijala i radna tijela-komisije
Općinskog vijeća sa stručnim službama donijet će operativne planove za realizaciju tematskog
dijela Programa rada.
Sve odluke i svi programi obavezno se razmatraju u formi Nacrta. Samo izuzetno ovi se
dokumenti mogu razmatrati u skraćenom postupku i to uz obrazloženje razloga hitnosti od strane
predlagača. O opravdanosti skraćenog postupka izjašnjava se Općinsko vijeće.
Za svaki materijal koji nije dostavljen Općinskom vijeću u programiranom periodu, ovlašteni
predlagač je dužan u pisanoj formi obrazložiti razloge.
Ovaj Program otvoren je za sva nova aktualna pitanja i opravdane zahtjeve koje nameće
aktualno stanje i potrebe i čine njegov sastavni dio.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON/ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
- OPĆINSKO VIJEĆE -

Broj: 01-01-123/13
Datum, 28.06.2013.

PREDSJEDATELJ OV-a
Pero Radić, dipl.iur.
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Općinsko vijeće Odžak, na temelju članka 66. Zakona o grañevnom zemljištu Federacije BiH
("Službene novine F BiH", broj 25/03, 16/04 i 67/05), i članka 25. stavak 1. točka 10 i 11. Statuta
općine Odžak("Sl.glasnik općine Odžak", broj 2/09), na IV.sjednici održanoj dana
08.05.2013.godine, donijelo je

ODLUKU
o utvrñivanju prosječne konačne grañevne cijene 1 m2 korisne stambene površine
iz prethodne godine

Članak 1.
1. Ovom Odlukom utvrñuje se prosječna konačna grañevna cijena 1 m2 korisne stambene
površine izgrañene u prethodnoj godini na području općine Odžak, koja služi kao osnovica
za izračunavanje naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog grañevnog zemljišta i
pogodnosti već izgrañene komunalne infrastrukture (rente).
2. Utvrñena cijena iz stavka 1. ovog članka biti će korištena u 2013.godini.

Članak 2.
Prosječna konačna cijena 1 m2 korisne stambene površine na području općine Odžak iznosi
750,00 KM.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
općine Odžak".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON-ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-01-96/13
Odžak, 08.05.2013.godine

PREDSJEDAVATELJ OV
Pero Radić dipl. iur.
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Općinsko vijeće Odžak, na temelju članka 68. Zakona o grañevnom zemljištu Federacije BiH
("Službene novine F BiH", broj 25/03, 16/04 i 67/05), i članka 25. stavak 1. točka 10 i 11. Statuta
općine Odžak ("Sl.glasnik općine Odžak", broj 2/09), na IV. sjednici održanoj dana
08.05.2013.godine, donijelo je

ODLUKU
o renti
Članak 1.
Ovom Odlukom propisuje se postotak prosječna konačne grañevne cijene 1 m2 korisne
stambene površine grañevine na području općine Odžak formirane u prethodnoj godini, na temelju
koje će biti odreñivana naknada rente za 1 m2 korisne stambene površine grañevine koja će biti u
ostalom grañena na gradskom grañevnom zemljištu u 2013.godini.
Članak 2.
Naknada rente iz članka 1. ove Odluke utvrñuje se u postotku ovisno o zoni kojoj pripada
gradsko grañevno zemljište.
Članak 3.
Visina rente odreñuje se za područje općine Odžak u 2013.godini za gradsko grañevno
zemljište te ostalo grañevno zemljište kao fiksni postotak rente na bazi cijene od 750,00 KM i
iznosi:
•
•
•

u zoni I 3% 22,50 KM
u zoni II 2% 15,00 KM
ostalo grañevno zemljište 1% 7,50 KM
Članak 4.

Naknada rente iz članka 3. ove Odluke utvrñuje se rješenjem o dodjeli prava korištenja
grañevnog zemljišta radi grañenja.
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu osmog narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom
glasniku općine Odžak".
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON-ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-01-97/13

PREDSJEDAVATELJ OV

Odžak, 08.05.2013.godine

Pero Radić dipl. iur.
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Na temelju članka 25.Statuta općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br. 2/09), Općinsko
vijeće Odžak na V radnoj sjednici održanoj dana 28.06.2013. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli u zakup skelskih kapaciteta na malograničnom prijelazu Donji Svilaj
putem javnog nadmetanja

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrñuje se način i postupak dodjele u zakup skelskih kapaciteta na malograničnom
prijelazu u Donjem Svilaju.
Članak 2.

Skelski kapaciteti iz članka 1. ove Odluke dodjeljivat će se zakup zainteresiranim pravnim i
fizičkim osobama na teritoriji općine Odžak putem javnog nadmetanja prikupljanjem pismenih
ponuda.
Članak 3.

Početna vrijednost zakupa za skelske kapaciteta iz članka 1. ove Odluke je 100,oo KM (slovima:
stotinukonvertibilnihmaraka) mjesečno.
Članak 4.

Period dodjele pod zakup skelskih kapaciteta iz članka 1. ove Odluke je 2 (dvije) godine od dana
potpisivanja Ugovora o zakupu.
Članak 5.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da pokrene propisanu proceduru za raspisivanje javnog natječaja.

Članak 6.
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Za provoñenje procedure raspisivanja javnog natječaja zadužena je Komisija / Povjerenstvo za
provoñenje postupaka javnih nadmetanja za dodjelu prava korištenja radi grañenja, davanja u zakup
i prodaju nekretnina čiji je nositelj prava korištenja općina Odžak, imenovano od strane Općinskog
Vijeća.
Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u "Službenom glasniku općine Odžak"

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-01-119/13
Datum: 28.06.2013.
PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA

____________________
Pero Radić, dipl.iur.
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Na temelju članka 25. i članka 33. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“
br. 2/09) Općinsko vijeće Odžak na V radnoj sjednici održanoj dana 28.06.2013.
d o n o s i:

ODLUKU
O OSNIVANJU STRUČNE SLUŽBE
OPĆINSKOG VIJEĆA ODŽAK

I - TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovom Odlukom u skladu sa Statutom općine Odžak osniva se Stručna služba Općinskog
vijeća Odžak (u daljnjem tekstu: Stručna služba), utvrñuje djelokrug, rukovoñenje Stručnom
službom i ureñuju pitanja od značaja za organizaciju i rad Stručne službe.
Članak 2.
Stručna služba obavlja stručne, administrativne, tehničke i pomoćne poslove za potrebe
Općinskog vijeća Odžak i njegovih radnih tijela u obimu i na način utvrñen ovom Odlukom.
II – DJELOKRUG STRUČNE SLUŽBE
Članak 3.
Stručna služba vrši slijedeće poslove:
1. organizira i obavlja sve stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na rad
Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
2. osigurava realizaciju programa rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i u tom cilju
ostvaruje stalnu suradnju sa Općinskim načelnikom i službama za upravu kako bi te službe
blagovremeno izvršile zadatke iz svoje nadležnosti predviñene tim programom,
3. prati propise BiH, FBiH i Županije/Kantona Posavskog i ukazuje Općinskom vijeću na
mjere koje treba poduzeti iz svoje nadležnosti,
4. prati pojave od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti i stručno obrañuje pitanja
koje treba ugraditi u općinske propise,
5. prati provoñenje Statuta Općine Odžak i Poslovnika o radu Općinskog vijeća;
6. pruža stručnu pomoć općinskim vijećnicima u ostvarivanju njihove funkcije;
7. priprema program rada Općinskog vijeća i prati njegovu realizaciju;
8. uspostavlja, izrañuje vodi i održava evidencije iz nadležnosti Općinskog vijeća;
9. priprema i organizira sjednice Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela;
10. ureñuje pripreme za izdavanje „Službenog glasnika općine Odžak“,
11. ostvaruje suradnju sa službama za upravu u svezi pitanja izrade propisa i drugih akata koje
donosi Općinsko vijeća Odžak i samostalno izrañuje propise i druge akte za koje nisu
nadležne službe za upravu općine Odžak (izrada Statuta općine Odžak, izmjene i dopune
Statuta općine Odžak, izrada Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak, njegove izmjene i
dopune i druga akta),
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12. priprema rad Komisije/Povjerenstva za Statut, Poslovnik i propise na način da svi nacrti,
odnosno prijedlozi propisa koje pripremaju općinske službe za upravu blagovremeno
razmotri i utvrdi konačne tekstove,
13. dostavlja na umnožavanje nacrte i prijedloge tekstova propisa i druge materijale koji
razmatra i donosi Općinsko vijeće Odžak i te propise i akte blagovremeno dostavlja i radnim
tijelima Općinskog vijeća.
14. prati realizaciju donesenih akata Općinskog vijeća Odžak i njegovih radnih tijela,
15. priprema izviješća, informacije i druge materijale za potrebe Općinskog vijeća i njegovih
radnih tijela,
16. informira javnost o radu Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
17. pruža stručnu i drugu pomoć klubovima vijećnika i vijećnicima u ostvarivanju njihovih
prava i dužnosti,
18. vodi evidenciju i čuva originale propisa i drugih akata koje donosi Općinsko vijeće i
osigurava da se doneseni propisi i akti blagovremeno objave u „Službenom glasniku općine
Odžak“,
19. ostvaruje potrebnu suradnju sa odgovarajućim stručnim službama Kantona/Županije
Posavske, Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine i meñunarodnim
organizacijama u odnosu na rješavanje pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća i Stručne
službe,
20. vrši i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti Općinskog vijeća Odžak.

III – RUKOVOĐENJE STRUČNOM SLUŽBOM
Članak 4.
Stručnom službom rukovodi Tajnik Općinskog vijeća Odžak, koji u pogledu rukovoñenja
Stručnom službom ima pravo i dužnosti rukovodećeg državnog službenika.
Tajnik Općinskog vijeća predstavlja Stručnu službu i organizira vršenje svih poslova iz
nadležnosti Službe, a naročito:
1. odgovoran je za ostvarivanje prava i dužnosti vijećnika i osiguravanje uvjeta za rad
klubova vijećnika,
2. prima inicijative i prijedloge upućene Općinskom vijeću i daje ih na daljnju obradu
nadležnim organima i službama,
3. odgovoran je za pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Općinskog vijeća,
4. odgovoran je za blagovremeno objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijelo
Općinsko vijeće i za dostavljanje zaključaka i vijećničkih pitanja i inicijativa nadležnim
organima i službama,
5. vrši i druge poslove utvrñene Statutom, Poslovnikom i Odlukom o organizaciji i djelokrugu
Službe za poslove Općinskog vijeća kojom neposredno rukovodi.
Obveze i ovlaštenja Tajnika Općinskog vijeća u rukovoñenju Stručnom službom utvrñuju se
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe.

Tajnik Općinskog vijeća je rukovodeći državni službenik i za svoj rad i rad Stručne službe
kojom rukovodi odgovoran je Općinskom vijeću i Općinskom načelniku.
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Tajnik Općinskog vijeća postavlja se i razrješava sukladno odredbama Zakona o državnim
službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti tajnika Općinskog vijeća zamjenjuje državni službenik
kojeg odredi općinski načelnik.
Članak 5.
Sredstava za rad Stručne službe osiguravaju se u Proračunu općine Odžak.

IV – UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA STRUČNE SLUŽBE

Članak 6.
Unutrašnja organizacija Stručne službe utvrñuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji
Stručne službe koji se donosi sukladno odredbama Zakona o državnim službenicima u tijelima
državne službe u Županiji Posavskoj i Zakon o namještenicima u tijelima državne službe u
Županiji Posavskoj.
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe donosi Općinsko vijeće Odžak na
prijedlog općinskog načelnika.

V – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.
Sve računovodstveno-materijalne, opće, zajedničke i druge poslove koji nisu regulirani
ovom Odlukom, za potrebe Općinskog vijeća Odžak, radnih tijela i Stručne službe obavljat će
nadležne službe uprave općine Odžak.
Članak 8.
Državni službenici i namještenici koji su do dana stupanja na snagu ove Odluke obavljali
poslove i zadatke za potrebe Općinskog vijeća Odžak i njegovih radnih tijela u općinskoj upravi
Odžak preuzimaju se u Stručnu službu za poslove Općinskog vijeća Odžak.

Članak 9.
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Zadužuje se općinski načelnik da, sukladno zakonu i ovoj Odluci, Pravilnik o unutarnjoj
organizaciji Stručne službe podnese Općinskom vijeću Odžak na razmatranje u roku od 30 dana od
dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
općine Odžak“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-01-121/13
Datum: 28.06.2013.
PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
____________________
Pero Radić, dipl.iur.
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Temeljem čl. 25 Zakona o komasaciji (“Sl. list SR BiH” br. 24/85, 30/90) i čl. 25. Statuta općine
Odžak ( “Službeni glasnik općine Odžak” br. 2/09 Općinsko vijeće općine Odžak na V radnoj
sjednici održanoj dana 28.06.2013. donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju Komisije za komasaciju
I
Imenuje se Komisija za provoñenje postupka nastavka komasacije dijela zemljišta općine Odžak,
( u daljenjem tekstu Komisija), u sastavu:
1.Ivuna Matić, predsjednik
2.Marinka Pranjić, član
3. Mijo Stanić, član
4. Muamera Porobić, član
5. Marko Vidić, član
6. Marko Petrić, član
7. Ivan Božić, član.
Kao zamjenici Komisije imenuju se:
1. Sunčica Zolotić, zamjenik predsjednika
2. Šimo Vranjić, zamjenik člana
3. Tadija Grgić, zamjenik člana
4. Bahrija Subašić, zamjenik člana
5. Nikola Andačić, zamjenik člana
6. Ljiljana Bilušić, zamjenik člana.
7. Vera Katić, zamjenik člana.
II
Zadatak Komisije je da dovrši postupak komasacije zemljišta sukladno Ugovoru o zajedničkom
financiranju poslova izmjere i katastra nekretnika općine Odžak i Orašje, br. 01-30-3-907/07,
Ugovora o završetku komasacije dijela općine Odžak i Orašje br. 01-03-1834/07 i Zakona o
komasaciji (“Sl. list SR BiH”, br. 24/85, 30/90).
III
Rješenje stupa na snagu 8. dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine Odžak".
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE
Br.01-01-117/13
Datum,28.06.2013.

PREDSJEDATELJ O.V.
___________________
Pero Radić, dipl.iur.
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Općinsko vijeće Odžak, na temelju članka 8. stavak 1 Pravilnika o postupku javnog
nadmetanja za prodaju nepokretnosti u društvenom vlasništvu („Službeni list SR BiH“, br 28/79),
koji se na temelju članka IX.5.1 Ustava Federacije BiH primjenjuje kao federalni propis i članka 25.
stavak 11. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“ br 2/09) i Odluke o gradskom
grañevnom zemljištu („Službeni glasnik općine Odžak“ br 1/04), na V radnoj sjednici održanoj
dana 28.06.2013. donosi

R J E Š E NJ E

Članak 1.
Imenuje se Komisija za provoñenje postupka javnog nadmetanja pribavljanjem pisanih
ponuda ili usmenim javnim nadmetanjem za dodjelu prva korištenja radi grañenja, davanje u zakup
i prodaju nekretnina čiji je upisni nositelj prava korištenja, odnosno posjednik, općina Odžak.
Članak 2.
U Komisiju se imenuju slijedeće osobe:
1. Ivica Stanić, predsjednik,
2. Slavko Suhalj, član,
3. Refko Devedžić, član,
4. Pavo Vilić, član,
5. Duran Mujan, član.
Kao zamjenici imenuju se:
1.Saša Antunović, zamjenik predsjednika,
2.Zlatko Oroz, zamjenik člana,
3.Perica Ivetić, zamjenik člana,
4.Mesud Omerbašić, zamjenik člana,
5.Jelka Vidović, zamjenik člana.
Administrativno tehničke poslove za potrebe Komisije obavljati će općinska služba nadležna za
poslove natječajne i procedure javnih nabavki.

Članak 3.
Zadatak Komisije je da, na temelju donesenog pojedinačnog akta na sjednici Općinskog
vijeća Odžak o raspolaganju pravima na nekretnine čiji je nositelj prava raspolaganja, odnosno
korištenja, prava i posjednik općina Odžak, i akata dostavljenih od stručnih službi u vezi nekretnina
koje su navedene u aktu Općinskog vijeća Odžak o raspolaganju, sprovede propisani postupak u
vezi objave natječaja i sprovoñenja javnog nadmetanja u skladu sa odredbama pozitivnih zakonskih
i podzakonskih propisa koji reguliraju osnov i uvjete raspolaganja nekretninama u državnom
vlasništvu, sačini kompletan zapisnik o sprovedenom nadmetanju sa konkretnim prijedlogom tko je
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ponuditelj čija je ponuda na nadmetanju prihvaćena kao najpovoljnija, odnosno tko je osoba s
kojom općina Odžak može zaključiti ugovor ako ne uspije dodjela nekretnina na navedene
propisane načine, i da ovjerovljen zapisnik zajedno sa ostalim aktima o sprovedenom natječaju,
dostavi općinskom vijeću radi donošenja pojedinačnog akta o disponiranju prava na nekretninu,
odnosno nadležnoj stručnoj službi koja treba sprovesti sve propisane radnje u vezi sa realizacijom
pravnog posla koji može biti zaključen na temelju sprovedenog javnog nadmetanja.
Članak 4.
Mandat Komisije je dvije (2) godine.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku
općine Odžak“.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK-OPĆINSKO VIJEĆE

Br.01-01-118/13
Datum:28.06.2013.
PREDSJEDAVAJUĆI OV-a
________________________
Pero Radić, dipl.iur.
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Na temelju članka 25. Statuta Općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br 2/09) a u skladu
sa člankom 26. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013.
godine ("Službeni glasnik BiH" br. 10/12 i 18/13), Općinsko vijeće Odžak na V radnoj sjednici
održanoj dana 28.06.2013. donosi:

R J E Š E NJ E
o formiranju popisnog Povjerenstva općine Odžak za popis stanovništva, kućanstava i
stanova u BiH 2013. godine

I
Ovim Rješenjem formira se Popisno povjerenstvo općine Odžak za Popis stanovništva, kućanstava i
stanova.
U sastav povjerenstva imenuju se :

1. Marinka Pranjić, dipl.iur., predsjednik,
2. Jasminka Kovačević, uposlenica Službe za geodetske, imovinsko pravne poslove i katastar, član
3. Senija Ahemtović, član
3. Damir Ivetić, član

II
Popisno povjerenstvo općine Odžak u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva, kućanstva i
stanova u BiH 2013. godine ("Službeni glasnik BiH" br. 10/12 i 18/13), obavlja slijedeće poslove:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

rukovodi pripremama, oraniziranjem i provoñenjem popisa na teritoriji općine,
vrši izbor i imenovanje instruktora i popisivača za područje općine Odžak,
obavještava stanovništvo o značaju popisa, načinu i vremenu njegovog provoñenja, o
pravima i dužnostima grañana i načinu izvršavanja obveza u popisu,
brine o pravilnoj primjeni metodoloških i organizacijskih naputaka,
preuzima tiskani popisni materijal i dijeli ga instruktorima koji ga dalje distribuiraju
popisivačima,
osigurava prostorije i uvjete za provoñenje obuke općinskih instruktora i popisivača,
provodi nadzor nad radom instruktora i ostalih sudionika u popisu,
izdaje propisana ovlaštenja za rad sudionicima u popisu,
poduzima mjere koje garantiraju kompletan obuhvat jedinica popisa,
preuzima popisni materijal od instruktora, organizira i kontrolira obuhvat i kvalitetu
popisnog materijala,
osigurava skladištenje popisnog materijla uz ispunjenje propisanih sigurnosnih mjera i
uvjeta odreñenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka,
organizira prijevoz i blagovremeno dostavljanje popisnog materijala na mjesto unosa,
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•
•

priprema obračun troškova nastalih uz pripremu i provoñenje popisa u skladu sa
instrukcijama,
obavlja druge posloves ukladno Zakonu i instrukcijama ovlaštenih osoba Federalnog zavoda
za statistiku uz obvezno pridržavanje postuka i definicija koji su dati u Metodologiji za
pripremu, organiziranje i provoñenje popisa stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013.
i Naputku za organizaciju i provñenje Popisa na teritoriji Federacije BiH.
III

Za svoj rad Popisno povjerenstvo odgovara Županijskom popisnom povjerenstvu i Federalnom
zavodu za statistiku.
IV
Sredstva za financiranje rada Popisnog povjerenstva osiguravaju se u skladu sa člankom 38. Zakona
o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. god. ("Službeni glasnik BiH" br. 10/12 i
18/13)

V
Mandat Popisnog povjerenstva traje do završetka svih poslova Popisa stanovništva, kućanstava i
stanova koji se odnose na terenski rad.

VI
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasnku općine Odžak".

Br. 01-01-120/13
Datum:28.06.2013.
Dostavljeno:
- Federalni zavod za statistiku
- Agencija za statistiku BiH
-Centralni popisni biro
- a/a
PREDSJEDATELJ OV-a

___________________
Pero Radić, dipl.iur.
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Na temelju članka 25. st .20. Statuta općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br. 2/09),
Općinsko vijeće Odžak na V radnoj sjednici održanoj 28.06.2013. god. donosi,

R J E Š E NJ E
o razrješenju dužnosti zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak

I
Razrješuje se dužnosti zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak DERVIŠ ŠAĆIROVIĆ,
ing. iz Odžaka.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u "Službenom glasniku općine
Odžak".
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-01-125/13
Datum, 02.07.2013. god.
PREDSJEDATELJ OV-a
___________________
Pero Radić, dipl.iur.
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Na temelju članka 25. st .20. Statuta općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br. 2/09),
Općinsko vijeće Odžak na V radnoj sjednici održanoj 28.06.2013. god. donosi,

R J E Š E NJ E
o imenovanju zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak

I
Za zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak imenuje se Mirsad Ahmetović iz Odžaka.

II
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a isto će se objaviti u "Službenom glasniku općine
Odžak".

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-01-126/13
Datum, 02.07.2013. god.
PREDSJEDATELJ OV-a
___________________
Pero Radić, dipl.iur.
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KAZALO

1.

Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2013. godinu

1

2.

Odluka o utvrñivanju prosječne konačne grañevne cijene 1 m2 korisne
stanbene površine iz prethodne godine

6

3.

Odluka o renti

7

4.

Odluka o dodjeli u zakup skelskih kapaciteta na malograničnom prijelazu
Donji Svilaj putem javnog nadmetanja

8

5.

Odluka o osnivanju Stručne službe Općinskog vijeća Odžak

10

6.

Rješenje o imenovanju Komisije za komasaciju

14

Rješenje o imenovanju Komisije za provoñenje postupka javnog nadmetanja

15

7.
8.
9.

Rješenje o formiranju popisnog Povjerenstva općine Odžak za popis
stanovništva, kućanstava i stanova u BiH 2013. godine
Rješenje o razrješenju dužnosti zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća
Odžak
Rješenje o imenovanju zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak
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