SLUŽBENI GLASNIK

Godina:

15

Broj:

5

Odžak, 01.08.2013.godine

Temeljem članka 2. stavak 1. Zakona o osnovama sigurnosti prometa na cestama u Bosni
i Hercegovini /Službeni glasnik BiH br. 06/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10) Općinsko vijeće
Odžak, na VI radnoj sjednici održanoj 01.08.2013. sukladno članku 25 Statuta općine Odžak
(Službeni glasnik općine Odžak br. 2/09) donosi

ODLUKU
o reguliranju prometa na području općine Odžak
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom regulira se promet na javnim cestama i drugim prometnim površinama na
području općine Odžak, (parkiranje osobnih i teretnih motornih vozila, njihovo premještanje
uslijed nepropisnog parkiranja i zaustavljanja, ograničenje i zabrana prometa vozila).
Članak 2.
Javnim prometnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se: ceste, ulice, trgovi, javni
prolazi, nogostupi (trotoari) parkirališta, stajališta javnog gradskog prijevoza i slične površine.
Članak 3.
Promet na javnim prometnim površinama dopušten je svakome pod jednakim uvjetima u skladu
Zakona i ove Odluke.
Na javnim površinama ne smiju se poduzimati radnje ili djelatnosti koje bi mogle oštetiti
javnu prometnu površinu ili ugroziti sigurnost i protočnost motornog, pješačkog ili
biciklističkog pometa, bez posebnog odobrenja nadležnog organa.
II - UREĐENJE PROMETA
Članak 4.
Odreñuju se ulice sa prioritetom u gradu Odžak i to:
1.
2.
3.
4.

Redže Porobića, XV Majevičke brigade i Titova ulica (magistralna cesta M 14.1.),
Redže Porobića ( od XV Majevičke prema Prudu), Brodska ulica,
Atifa Sapčanina, Omera Džananovića, 27 Juli, Proleterska,
Slavka Grebenarevića, Redže Škangića, Bosanska, Kemala Hadžiefendića, Džemala
Bijedića, Alije Širbegovića,
5. Mike Miletića, XVI Muslimanske brigade, Fiskulturna, Radisava Milanovića, Muse Ćazima
Ćatića, XIV Aprila, Školska cesta pored Hanka, Sedata Karića,
6. Omerbašića sokak, Horoskovića sokak, Zolotića sokak, Ademovića sokak, Sejdića sokak,
7. Ulice navedene u stavu 1. ovog članka imaju prioritet u odnosu na ulice navedene pod
točkom 2,3,4,5, i 6 ovog članka, ulice navedene pod točkom 1. i 2. imaju prioritet u odnosu
na ulice navedene pod točkom 3,4,5 i 6 ovog članka, ulice navedene pod točkom 1.2. i 3
imaju prioritet u odnosu na ulice navedene pod točkom 4,5 i 6 ovog članka, ulice navedene
pod točkom 1,2,3, i 4 ovog članka imaju prioritet u odnosu na ulice navedene pod točkom 5
i 6 ovog članka, ulice navedene pod točkom 1,2,3,4, i 5 ovog članka imaju prioritet u
odnosu na ulice navedene pod točkom 6 ovog članka. Ulice navedene pod točkom 1,2,3,4,5
„Službeni glasnik općine Odžak“
1

i 6 ovog članka imaju prioritet u odnosu na sve ostale ulice u gradu koje nisu navedene pod
ovim točkama i u odnosu na svoje ogranke.
8. Promet u svim kružnim tokovima imaju prioritet u odnosu na pristupne ulice prema
kružnom toku.
Članak 5.
Odreñuju se ceste sa prioritetom izvan grada općine Odžak i to smjerovima:
1.
2.
3.

Odžak-Posavska Mahala-Svilaj-Velika Brusnica,
Regionalna cesta Odžak-Prud, regionalna cesta Odžak-Potočani-Svilaj,
Cesta Borota /Dubica)-Novi Grad, Vrbovac-Novi Grad, skelski prijelaz-izlaz na
magistralnu cestu kod crkve u Svilaju, Odžak-Ada, Potočani-Potočanski Lipik- Novi
Grad, cesta Zorice-Vojskova-D.Dubica.
Zorice-Vojskova-Donja Dubica, Prnjavor (od magistralne ceste) -Bijele Bare, ZoriceTmjak-Prud, Vojskova - Prud, Bukovica-G.Dubica.
Prometni smjerovi navedeni u stavku 1 ovog članka imaju prioritet u odnosu na
prometne smjerove navedene pod točkom 2,3, i 4 ovog članka, prometni smjerovi
navedeni pod točkom 1 i 2 imaju prioritet u odnosu na prometne smjerove navedene pod
točkom 3 i 4 ovog članka, prometni smjerovi navedeni pod točkom 1, 2 i 3 imaju
prioritet u odnosu na prometne smjerove navedene pod točkom 4.,
Prometni smjerovi navedeni pod točkom 1, 2, 3 i 4 ovog članka imaju prioritet u odnosu
na sve ostale prometne smjerove izvan grada Odžaka koje nisu navedene pod ovim
točkama i u odnosu na svoje ogranke.

4.
5.

6.

III OGRANIČENJE PROMETA
Članak 6.
A)

Zabranjuje se promet svim vozilima u oba smjera u ulicama:
1.
2.

B)

Titova ulica ( od zgrade županijskog ministarstva do solitera 1 i 2 kod školskog
dvorišta).
Cesta kroz Zanatski centar.

Zabranjuje se promet svim vozilima u jednom smjeru u slijedećim ulicama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Džemala Bijedića (od Titove prema Brodskoj)
Kemala Hadžiefendića (od Sedata Karića do 27 Juli)
Sedata Karića (od Redže Porobića do K.Hadñiefendića)
Fiskulturna (od K.Hadžiefendića do R.Porobića)
Alije Širbegovića ( od Titove do R.Porobića)
Jusufa Šabanovića ( od Sedata Karića prema K.Hadžiefendića)
Školska cesta pored Hanka ( od R.Porobića prema Titovoj)
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8.

ulica 14. aprila (od stambeno - poslovnog objekta "Naš dom" do križanja sa Brodsko
ulicom
Članak 7.

Vozilima snabdijevanja koje dovoze ili odvoze robu iz ulice i u ulicu u koji ima je zabranjen
promet u oba smjera dozvoljeno je kretanje u vremenu od 8,0 -10,00 i 14,00 - 16,00 sati.
Kao dokaz da se vrši prijevoz ili odvoz roba u ulicama u kojima je zabranjeno kretanje
vozilima, vozač je dužan na zahtjev ovlaštene osobe pokazati putni radni list, otpremnicu robe
ili neki drugi dokument kojim se može dokazati svrha kretanja u ulici u kojoj je zabranjeno
kretanje vozilima.
Članak 8.
U ulicama i pješačkim zonama u kojima postoji stalna zabrana prometa od zabrane su izuzeta:
•
•
•
•
•
•
•
•

vozilima hitne pomoći, kada imaju uključena posebne svjetlosne - signalne ureñaje,
vozila vatrogasne službe, kada imaju uključena posebne svjetlosno-signalne ureñaje,
vozila policije (civilne i vojne) kada imaju uključena posebne svjetlosno-signalne
ureñaje,
vozila pravosuña u trenutku izvršenja službenih poslova,
vozila sa pratnjom, kada imaju uključena posebne svjetlosno-signalne ureñaje,
vozila sa kojima se obavlja dostava paketa i brzojava,
specijalne vozila kojima se obavlja čišćenje ulica i odvoz otpada,
vozila za prijevoz posmrtnih ostataka, kada obavljaju prijevoz posmrtnih ostataka.

Vozila iz stavka 1. ovog članka moraju biti obilježena nazivom firme ili organa. Putnička vozila
čiji vlasnici stanuju ili imaju garažu ili dvorište koje službe za parkiranje vozila u ulicama iz
članka 6. ove Odluke, organ općine će izdati odobrenje kojim će se popustiti promet vozilima,
isključivo radi prilaza garaži ili dvorištu.
Članak 9.
Zabranjuje se promet teretnim motornim vozilima čija ukupna dozvoljena težina prelazi 3,5
tona u sljedećim ulicama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Alije Širbegovića,
Fiskulturna,
Školska cesta pored Hanka,
Muse Ćazima Ćatića,
Džemala Bijedića.
Titova ulica na dijelu koji spaja ulice Titova i Redže Porobića,
Titova ulica na dijelu koji spaja ulice Titova i Brodska.

IV PROMET ZAPREŽNIM VOZILIMA
Članak 10
Zabranjuje se promet zaprežnim vozilima u sljedećim ulicama:
1.

Muse Cazima Ćatića,
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2.
3.
4.

Radisava Milanovića,
Džemala Bijedića,
Alije Širbegovića,
Članak 11.

Zaprežna vozila na cesti moraju biti registrirana.
Registrirati se može zaprežno vozilo koje ispunjava sljedeće uvjete:
1.
da ima odgovarajuće svjetlosne oznake,
2.
da ima ispravne ureñaje za kočenje i upravljanje.
3.
da je propisanih gabarita i dozvoljene mase, tj. da ukupna širine zaprežnog vozila
ne prelazi širinu od 2,5 metara,
4.
da ima ispravnu opremu na upregnutim životinjama,
5.
da na kotačima ima gumene pneumatike.
Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim člankom utvrñuje ovlašteno lice Policijske uprave Odžak,
prilikom registracije zaprežnog vozila.
Članak 12.
Registracija zaprežnih vozila vrši se upisom u Registar zaprežnih vozila.
Zaprežno vozilo registrira se na ime vlasnika vozila.
Članak 13.
Potvrda o registraciji i registarske tablice oduzet će se od vlasnika ako nije produžena važnost
registracije.
Rješenje o oduzimanju potvrde o registraciji i registarske tablice donosi Policijska uprava
Odžak.
Članak 14.
Evidenciju o registriranim zaprežnim vozilima čiji vlasnici imaju prebivalište, odnosno boravište
na području općine Odžak, vodi Policijska uprava Odžak.
Članak 15.
Za registrirano zaprežno vozilo izdaje se potvrda o registraciji i registarske tablice.
Troškove registarskih tablica i potvrde o registraciji za zaprežno vozilo snosi vlasnik vozila.
V TJERANJE I KRETANJE STOKE
Članak 16.
Zabranjuje se tjeranje i kretanje stoke u užem gradskom području.
Ured gospodarstva će posebnim zaključkom regulirati tjeranje i kretanje stoke u pijačne dane.
VI ZAUSTAVLJANJE I PARKIRANJE
a) opće odredbe
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Članak 17.
Zaustavljanje i parkiranje vrši se na način i pod uvjetima odreñenim Zakonom o sigurnosti
prometa i ovom Odlukom.
Članak 18.
U ulicama u kojima se promet odvija samo u jednom smjeru, vozila se mogu zaustavljati samo
na desnoj strani u pravcu kretanja, ako prometnim znakom nije drukčije odreñeno.
Članak 19.
Ne smiju se zaustavljati i parkirati vozila na nogostupu (trotoaru), osim ako je na temelju
Odluke nadležnog organa uprave odobreno korištenje nogostupa za tu namjenu.
Način i uvjeti korištenja nogostupa (trotoara) za zaustavljanje i parkiranje vozila moraju biti
označeni prometnim znakom i oznakom na nogostupu (trotoaru).
U slučajevima iz prethodnog stavka, izmeñu objekta i prostora na nogostupu (trotoaru)
označenog za zaustavljanje i parkiranje mora se osigurati slobodan prolaz za pješake, širine
najmanje 1.6 metara.
Članak 20.
Pored slučajeva predviñenih zakonskim propisima o sigurnosti prometa, zabranjeno je
zaustavljanje i parkiranje vozila i u sljedećim slučajevima:
1.
Na stanici, odnosno stajalištu javnog gradskog prijevoza ili auto-taxi prijevoza, kao i na
udaljenosti manjoj od 15 metara ispred i iza znaka kojima je obilježena stanica,
odnosno stajalište.
2.
Na ulazu u trafo stanicu i javne telefonske govornice,
3.

Na prilazima poslovnim i stambenim objektima

b) Zabrana parkiranja
Članak 21.
Zabranjuje se zaustavljanje i parkiranje svih vozila sa obje strane kolovoza u ulicama:
Ulica Ćazima Ćatića
Redže Porobića od ulaza u Odžak iz smjera Novog Sela do zgrade Elektre,
XV Majeviče brigade,
Titova od ulice XV Majevičke brigade do poduzeća PIMS,
Brodska do Titove ulice do kanala Srnava,
Atifa Šapčanina
Slavka Grebenarevića do ulice O. Džananovića do ulice Sedata Karića, Proleterska do
ulice Sedata Karića do gradskog groblja,
8. Sedata Karića do Proleterske ulice do ulice Jusufa Šabanovića
9. Titova ulica od Alije Širbegovića do zgrade Županijskog ministarstva
10. Ulica IX aprila
11. Ispred i iza poslovnog objekta POŠTE, osim za stanare solitera i za službena vozila
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Članak 22.
Na užem gradskom području zabranjeno je parkiranje svih vozila čija ukupna dozvoljena težina
8,5 tona, osim na za to posebno namijenjenim mjestima (parkiralištima).

c) Parkirališta
Članak 23.
Za parkiranje vozila na području grada utvrñuju se javna parkirališta.
Javna parkirališta mogu biti stalna i privremena.
Javnim parkiralištem smatra se javna površina namijenjena isključivo za zaustavljanje i
parkiranje koju odredñuje nadležni organ uprave.
Članak 24.
Parkirališta u smislu ove Odluke su površine na kojima se mogu parkirati motorna vozila duže
od 5 minuta.
Parkirališta mogu biti opća, posebna i rezervirani prostor za parkiranje.
Članak 25.
Opća parkirališta su mjesta na kojima se mogu parkirati putnički automobili, kombi i teretna
motorna vozila nosivosti do 1,5 tona.
Posebna parkirališta su mjesta na kojima se mogu parkirati vozila odreñene kategorije, vrste,
namjene i slično.
Rezervirani prostor za parkiranje vozila je onaj prostor koji se rezervira isključivo za parkiranje
od strane pojedinih organa, poduzeća ili drugih pravnih i fizičkih lica.
Odobrenje o rezervaciji parkiranja izdaje nadležni organ uprave ili pravno lice kome su ti
poslovi povjereni.
Članak 26.
Na području grada Odžaka odreñuju se javne površine za parkiranje na sljedećim lokacijama:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Kolovoz u Titovoj ulici, nasuprot hotela, bivšeg stambeno poslovnog objekta Naš dom,
ispred Zanatskog centra
Kolovoz u Titovoj ulici nasuprot Zagrebačke banke za taxi vozila-paralelno parkiranje;
Na trgu br. 1. ispred stare općinske zgrade,
Prostor u ulici R.Porobića, a kod zgrade ELEKTRE,
Prostor u ulici R.Porobića kod livnice STROLIT (na izlazu prema Modriči)
Prostor ispred poslovnog objekta STADION, u Titovoj ulici,
Parking prostor pored zgrade Županijskog suda i tužiteljstva za djelatnike istog,
Parking prostor pored i u ulici O. Džananovića za djelatnike Organa uprave i Policijske
uprave Odžak,
Parking prostor u Školskoj ulici pored stambeno poslovnih objekata HANKA, sa desne
strane u smjeru kretanja i sa lijeve strane na ureñenom parkiralištu,
Parking prostor u ulici Alije Širbegovića sa desne strane u smjeru kretanja vozila,
Parking prostor u ulici Džemala Bijedića sa desne strane u smjeru kretanja vozila,
Parking prostor u ulici K.Hadžiefendića sa desne strane u smjeru kretanja vozila,
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13.

Parking prostor sa desne strane R.Porobića, a izvan kolnika (iza ulice R.Milanovića u
smjeru Modriče).
Članak 27.

Javna parkirališta moraju biti označena prometnom signalizacijom, a u skladu sa
propisima o ¡sigurnosti prometa.
Upravljanje, pripremanje i obilježavanje javnih parkirališta vrši nadležni organ uprave
ili pravno lice kome su ti poslovi povjereni.
Članak 28.
Samo na javnim parkiralištima može se uvesti naplata parkiranja.
Nadzor i naplatu parkiranja vozila na javnim parkiralištima obavljaju ovlaštene osobe davaoca
usluga.
Članak 29.
Cijene parkiranja na javnim parkiralištima utvrñuje Općinski načelnik svojom odlukom, uz
prethodno pribavljeno mišljenje nadležne općinske službe.
Cijena troškova sastoji se od komunalne takse propisane općinskom odlukom, dijela iznosa
troškova poslovanja davaoca usluga, kao i dijela za gradnju novih parkirališta.
Članak 30.
Za stanare ulica u kojima se naplaćuje parkiranje, te pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište u
tim ulicama, mogu se uvesti povlašteni uvjeti parkiranja u pogledu cijene parkiranja.
Članak 31.
Za naplatu parkiranja koristi se odgovarajuća parking karta.
Parking karta je isprava kojom korisnik parkirališta dokazuje da je platio odgovarajuću naknadu
za korištenje parkirališta.
Davalac usluga dužan je organizirati prodaju parking karata na prikladan način.
Članak 32.
Isticanjem parking karte na vozilu, odnosno zaustavljanjem vozila na parking mjestu ako
parkirna karta nije istaknuta, vozač, odnosno vlasnik vozila, zaključuje ugovor sa davaocem
usluga za prihvaćanje općih uvjeta parkiranja propisanih ovom Odlukom.
Članak 33.
Za povrede korištenja javnih parkirališta, propisanih ovom Odlukom, utvrñuju se posebne
ugovorene kazne utvrñene u cijenama parkiranja.
Članak 34.
Ako vozač-korisnik parking prostora odbije da plati naknadi za parkiranje, ovlašteni radnik
poduzeća davaoca usluga parkiranja je ovlašteno pokrenuti prekršajni postupak.
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Članak 35.
Račun i nalog za plaćanje ugovorne kazne izdaje ovlaštena osoba davaoca usluga, te na
odgovarajući način pričvršćuje na vozilo.
Korisnik parkiranja dužan je postupiti po primljenom nalogu i platiti ugovornu kaznu u roku od
osam dana, na način naznačen na nalogu.
Ako korisnik usluga parkiranja ne plati ugovornu kaznu ovlašteni djelatnik poduzeća davaoca
usluga ovlašteno je pokrenuti prekršajni postupak.
Članak 36.
Korisnikom parkirališta, koji podliježe plaćanju ugovorne kazne, smatra se vlasnik vozila koji je
evidentiran u odgovarajućim evidencijama Ministarstva unutarnjih poslova, prema registarskoj
oznaci vozila.
Članak 37.
Parkirališna mjesta mogu se rezervirati.
Za rezervaciju parkirališta iz stavka 1. ovog članka plaća se naknada utvrñena cijenama
parkiranja.
Članak 38.
Rezervirani prostor za parkiranje mora biti ureñen i označen odgovarajućom vertikalnom i
horizontalnom signalizacijom.
Ureñenje i označavanje rezerviranog prostora za parkiranje vozila pada na teret korisnika tog
parkirališta, odnosno parking mjesta, a uračunat će se u cijenu parkirališta.
Članak 39.
Vozila parkirana na rezerviranom prostoru za parkiranje moraju biti obilježena odgovarajućom
i oznakom koju izdaje davalac usluga parkiranja, na osnovu ugovora o rezervaciji parkiranja.
Članak 40.
Nadležni općinski organ uprave odredit će posebna parking mjesta za parkiranje vozila za
invalide, koji imaju poseban meñunarodni znak - znak za pristupačnost.
Znak za pristupačnost može se koristiti samo uz prisutnost nosioca tog prava, i kad je vidno
istaknut.

VII OGRANIČENJE BRZINE KRETANJA MOTORNIH VOZILA
Članak 41.
U blizini škola i dječjih vrtića na magistralnoj cesti ograničava se brzina kretanja motornih
vozila na 40 km/h, a na regionalnim i lokalnim cestama u blizini škola i dječjih vrtića na 30
km/h.
U ulici Bosanskoj ograničava se brzina kretanja motornih vozila na 30 km/h.
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VIII PREMJEŠTANJE, DEPONIRANJE I ČUVANJE NEPROPISNO
ZAUSTAVLJENIH I PARKIRANIH VOZILA
Članak 42.
Premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, vrši ovlašteno pravno ili fizičko lice
kome su ti poslovi povjereni (u daljem tekstu: ovlašteno pravno ili fizičko lice), a na osnovu
poziva ovlaštenog radnika Policijske uprave Odžak.
Članak 43.
Motorna i priključna vozila i ostali predmeti, što su zaustavljena ili parkirana suprotno
oznakama na kolovozu ili prometnim znakovima, uklonit će vlasnik, odnosno korisnik vozila po
nalogu ovlaštenog radnika PU Odžak, ili drugog ovlaštenog pravnog ili fizičkog lica.
Članak 44.
Ako vlasnik, odnosno korisnik vozila iz prethodnog članka, nije prisutan ili odbija da premjesti
vozilo, odnosno ne premjesti vozilo bez odlaganja, ovlašteno pravno ili fizičko lice izvršit će
premještanje specijalnim vozilom namijenjenim za tu svrhu, o trošku vlasnika, odnosno
korisnika vozila, a na zahtjev ovlaštenog radnika PU Odžak.
Ovlašteno lice PU Odžak odredit će premještanje vozila, o trošku vlasnika, odnosno korisnika
vozila, u svim slučajevima kada je vozilo zaustavljeno ili parkirano suprotno oznakama na
(kolovozu ili prometnim znakovima kojim su odreñeni način i uvjeti zaustavljanja i parkiranja.
Članak 45.
Ovlašteni radnik PU Odžak, po čijem nalogu je izvršeno premještanje vozila, sačinjava poseban
zapisnik.
U zapisnik, iz prethodnog stavka, unose se podaci o vozilu (reg.broj, tip i dr.) mjesto sa koje se
vozilo premješta, razlog premještanja, vrijeme kada je počelo premještanje, te zapažanja o
vizualnom pregledu vozila ( da li je vozilo zaključano, postoje li vidljiva oštećenja i koja su
i si.).
Zapisnik se sastavlja u tri primjerka, od kojih se jedan primjerak daje vlasniku, odnosno
korisniku vozila prilikom preuzimanja vozila, jedan primjerak zadržava ovlaštena osoba, a
jedan primjerak se daje u evidenciju.
Članak 46.
Ako se vlasnik, odnosno korisnik, javi u momentu premještanja vozila, vozilo će mu biti
predano, uz naplatu mandatne kazne i naloga a vozilo će sam ukloni bez odlaganja.
Momentom premještanja se smatra odvoženje vozila sa zabranjenog mjesta.
Članak 47.
Pored troškova premještanja vozila, vlasnik, odnosno korisnik vozila, snosi troškove čuvanja na
mjestu odreñenom za tu svrhu, od momenta premještanja od momenta preuzimanja vozila.
Čuvanje premještenih vozila do momenta preuzimanja od strane vlasnika, odnosno korisnika
vozila vrši ovlaštena pravna ili fizička osoba.
Članak 48.
Obavještenje o mjestu na koje je premješteno vozilo, vlasnik, odnosno korisnik vozila, može
dobiti u dežurnoj službi Policijske uprave Odžak.
„Službeni glasnik općine Odžak“
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Članak 49.
Prilikom preuzimanja vozila sastavlja se zapisnik o primopredaji vozila koji potpisuje vlasnik,
odnosno korisnik vozila i ovlašteno lice koje predaje vozilo.
Zapisnik sadrži podatke o identitetu vozila i vlasnika, odnosno korisnika vozila.
Jedan primjerak zapisnika predaje se vlasniku, odnosno korisniku vozila. Uz zapisnik iz
prethodnog članka vlasniku, odnosno korisniku vozila predaje se zapisnik iz članka 45. ove
Odluke.
Ako vlasnik, odnosno korisnik vozila smatra da mu je vozilo oštećeno prilikom premještanja ili
čuvanja, o tome će sačiniti poseban zapisnik.
Na osnovu zapisnika, iz prethodnog stavka, vlasnik, odnosno korisnik vozila može pokrenuti
postupak za nadoknadu štete od pravne i fizičke osobe koje je uklanjalo vozilo u roku od 30
dana od dana sačinjavanja zapisnika.
Članak 50.
Pravne i fizičke osobe iz članka 42. ove Odluke, dužno je donijeti Pravilnik o uklanjanju
vozila.
Suglasnost na pravilnik iz prethodnog stavka, daje Općinski načelnik.
Članak 51.
Mjesto za čuvanje i deponiranje premještenih vozila zatečenih i parkiranih na zabranjenom
mjestu, odreñuju se na sljedećim lokacijama:
1.
2.

na parkiralištu u ulici Omera Džananovića pored općinske i policijske zgrade u Odžaku,
na posebno ureñenoj površini koju odredi pravna ili fizička osoba kome su povjereni
poslovi čuvanja i deponiranja premještenih vozila.

IX OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA VOZAČE MOTORNIH VOZILA
Članak 52.
Osposobljavanje kandidata za upravljanje motornim vozilima i traktorima, vrši se na ureñenom
poligonu AMK "ODŽAK", gradskim prometnicama i cestama na području općine Odžak.
Ispit za vozača motornih vozila iz upravljanja motornim vozilima na gradskim prometnicama i
cestama na području općine Odžak ne može se provoditi u dane blagdana, subotom i nedjeljom.
Ispit za vozača motornih vozila iz upravljanja motornim vozilom na gradskim prometnicama i
cestama na području općine Odžak, ne može se provoditi četvrtkom u periodu od 8,00-12,00
sati.

„Službeni glasnik općine Odžak“
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X PRIREDBE I DRUGE AKTIVNOSTI NA CESTAMA
Članak 53.
Sportske, kulturne i druge priredbe i aktivnosti na javnim cestama, ulicama pješačkim zonama u
gradu, ne smiju se održavati bez odobrenja.
Odobrenje izdaje Policijska uprava Odžak uz suglasnost nadležnog općinskog organa uprave.
Izuzetno, za priredbe i aktivnosti koje se održavaju u uvjetima uobičajenog odvijanja prometa
nije potrebno odobrenje iz stavka 1. ovog članka.
XI OBILJEŽAVANJE I OZNAČAVANJE VOZILA
Članak 54.
Motorna vozila komunalnih poduzeća koja služe za održavanje čistoće, kanalizacije vodovoda,
električnih i PTT instalacija, zelenih površina, ulica i trgova, kao i druga specijalna vozila kada
vrše radnje za koja su namijenjena, moraju biti obilježena u skladu sa Zakonom o sigurnosti
prometa na cestama i moraju imati:
1.
Žuto rotaciono svjetlo, postavljeno na najvišoj točki vozila, tako daje vidljivo sa svih
strana,
2.
Prednje branike, obojene naizmjenično bijelom i crvenom bojom po cijeloj dužini, s tim
da širina trake jedne boje mora iznositi 200 mm, a visina je kao širina branika. Trake
moraju biti ucrtane pod kutom od 30 u odnosu na podužu osu branika, računajući od
desne prema lijevoj strani branika.
XII HORIZONTALNA I VERTIKALNA SIGNALIZACIJA
Članak 55.
Označavanje horizontalne i vertikalne signalizacije se mora obavljati prema izrañenom projektu
horizontalne i vertikalne signalizacije u općini Odžak.
Horizontalna signalizacija na prometnicama, autobusnim i taxi stajalištima mora se obnavljati
najmanje jednom godišnje.
Članak 57.
O postavljanju, održavanju i kontroli prometnih znakova, oznaka na kolovozima i druge opreme
za reguliranje prometa, redovno se stara nadležni organ uprave u okviru svojih ovlaštenja.
XII POSEBNA TIJELA ZA SIGURNOST I UNAPREĐENJE PROMETA
Članak 58.
Radi unapreñenja prometno-obrazovnog rada, prometne kulture i koordiniranja svih subjekata
koji svojim djelovanjem mogu doprinijeti većoj sigurnosti prometa, osniva se Vijeće za
sigurnost prometa (u daljnjem tekstu: Vijeće).

„Službeni glasnik općine Odžak“
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Članak 59.
Predsjednika i članove Vijeća imenuje i razrješava općinsko vijeće, a sastoji se iz reda
stručnjaka iz područja cestovnog prometa, mjerodavnih ministarstava i tijela koja upravljaju
cestama te drugih subjekata koji mogu doprinijeti sigurnosti prometa.
Sredstva za rad Vijeća osiguravaju se iz općinskog proračuna.
Vijeće broji najmanje 4 (četiri) člana.
Članak 60.
Vijeće za sigurnost prometa:

7.

razmatra pitanja i daje prijedloge za dugoročnije rješavanje sigurnosti prometa u općini
Odžak,
brine se o unapreñenju prometnog odgoja i osposobljavanja mladih za sudjelovanje u
prometu,
radi na unapreñenju propagandnog i informativnog djelovanja prema sudionicima u
prometu,
radi na poticanju razvoja službe pomoći i informiranja na cestama,
ostvaruje suradnju i koordinaciju sa tijelima i organizacijama koje djeluju u oblasti
prometa,
razmatra i daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa kojima se utvrñuju pitanja od
značaja za unapreñenje i sigurnost prometa,
daje mišljenje na prijedloge za tehničko ureñenje prometnica i prometne signalizacije,

8.

predlaže konkretne mjere za reguliranje prometa u naseljenim mjestima,

9.

predlaže tehnička rješenja za odreñivanje i ureñenje parkirališta za odreñene vrste vozila,
autobusnih stajališta i terminala,
obavlja i druge poslove koji su od interesa za sigurnost promet,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

10.

Članak 61.
Stručne poslove opsluživanja rada Vijeća obavlja stručna služba Vijeća i Načelnika općine.
XIV NADZOR
Članak 62.
Nadzor nad provoñenjem ove Odluke vrši Policijska uprava Odžak i nadležni općinski organi
uprave, svaki u okviru svojih nadležnosti.
XV KAZNENE ODREDBE
Članak 63.
Novčanom kaznom u iznosu do 300 - 2.000 KM kaznit će se poduzeće ili drugo pravno lice
ukoliko učini prekršaj suprotno odredbama članka: 25,27,31 stavak 3., 38,39,40, 52.stavak 2. i
3., i 54. ove Odluke.
Odgovorna osoba u pravnoj osobi za učinjeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 200 - 500 KM.
„Službeni glasnik općine Odžak“
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Fizička osoba u pravnoj osobi za učinjeni prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se
novčanom kaznom u iznosu od 100-200 KM.
Članak 64.
Novčanom kaznom u iznosu od 100 - 300 KM kaznit će se fizička osoba ukoliko učini prekršaj
iz članka 35. stavak 2. ove Odluke.
Članak 65.
Mandatnom kaznom u iznosu od 30 KM na licu mjesta, kaznit će se fizička osoba ukoliko
učini prekršaj iz članka 10,11,16 i 20. ove Odluke.
XVI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 67.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine
Odžak".

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

Broj: 01-01- 143/13
Dana, 01.08.2013.
PREDSJEDATELJ O.V.-a
______________________
Pero Radić, dipl.iur.

„Službeni glasnik općine Odžak“
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Na temelju članka 12. Statuta općine Odžak “Službeni glasnik općine Odžak” br. 2/09),
Općinsko vijeće Odžak na VI radnoj sednici održanoj dana 01.08.2013. donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti
na program obilježavanja manifestacije "Posavsko kolo 2013"

I
Daje se suglasnost na Program obilježavanja manifestacije "Posavsko kolo 2013".
II
Sastavni dio ove Odluke čini dokument – Program obilježavanja manifestacije "Posavsko kolo
2013"

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku općine
Odžak".

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

Br : 01.01.137/13
Dana, 01.08.2013.
PREDSJEDATELJ OPĆINSKOG VIJEĆA
___________________________________
Pero Radić, dipl.iur.

„Službeni glasnik općine Odžak“
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PRIJEDLOG PROGRAMA MANIFESTACIJE „POSAVSKO KOLO 2013“
Rb

Aktivnost / Dogañaj

1.

Motorijada

2.

Teniski turnir

3.

Susreti sa Dijasporom

4.

Kik-Box turnir

Datum
02.-03.
08.
02.-04.
08.
02.08.
04.08.

5.

Odbojkaško prvenstvo BVA

06.-10.
08.
07.08.

6.

Kazališna predstava

7.

Izložba slika

08.08.

8.

Promocija knjige

9.

Mjesto

Vrijeme

Nositelj aktivnosti

Potrebna
sredstva
12.000

Vlastita ili od
drugih
10.000

Potražuje od
Općine
2.000

Novo Selo
(Fazanerija)
Vrbovac

Moto klub
MZ Vrbovac

1.000

Potočani

MZ Potočani

1.000

Sportska dvor.

6.000

4.000

2.000

Kik-Boxing klub
OK Napredak

Sportska dvor.
Kino sala

20.00

Centar za kulturu

1.000

20.00

Centar za kulturu

500

08.08.

Galerija Centra za
kulturu Odžak
Mala sala

20.00

Centar za kulturu

500

Večer sa Dijasporom

10.08.

Trg 1

20.00

BZK Preporod

10.

Memorijalni turnir

11.08.

Novo Selo

11.

12.08.

Hotel Euro

11.00

12.

Ekonomski forum
(modeli ulaganja Dijasp.)
Večer duhovne glazbe

Župa sv. Petra i Pavla
i MZ Novo Selo
Općina

14.08.

Dvorište crkve

20.00

HKD Napredak

13.

Kulenijada

14.08.

Hotel Euro

21.00

14.

Smotra folklora

15.08.

Ulice, Bina

16.00

Hotel Euro Odžak
HKD Napredak

15.

Vatromet

15.08.

Centar

22.00

HKD Napredak

16.

Rok koncert

15.08.

Bina

20.00

HKD Napredak

17.

Rok koncert u Prudu

16.08.

Prud

20.00

MZ Prud

2.000

2.000
2.000

3.000

18.000

3.000

8.000

10.000

7.000

2.000

2.000
27.000 KM
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Temeljem članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( Narodne novine
Županije Posavske, broj 1/99) i članka 25. Statuta općine Odžak ( Sl.Glasnik općine Odžak, broj
2/09/, ) Općinsko vijeće općine Odžak, na VI radnoj sjednici održanoj 01.08.2013. godine, donosi

ODLUKU
O posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije Posavsko kolo 2013. godine

Članak 1.
Zabranjuje se promet za sva motorna vozila u sljedećim ulicama: XV Majevičke ( od
semafora do raskrižja Titove ulice ), Brodska ulica - u pravcu crkve ( Od raskrižja A.Šapčanina i
Dž.Bijedića), Titova ulica od zgrade ministrastva do raskrižja sa Novom ulicom-pored Hanki,
Džemala Bijedića ( od raskrižja Brodske i A.Šapčanina do Titove ulice - Dom zdravlja).

Članak 2.
Režim zabrane za motorna vozila iz članka 1. ove Odluke odnosi se na dane 14.08. 2013. godine od
14 sati do 15.08.2013. godine do 24 sata.
Članak 3.
Zabranjuje se promet za sva motorna vozila u ulici A.Širbegovića, dana 10.08.2013. godine u
periodu od 18 sati do 24 sata.
Članak 4.
Dopušta se prometovanje Novom ulicom-pored “Hanki” za dvosmjerni promet, dana
14.08.2013. godine od 12 sati do 15.08.2013. godine do 24 sata.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Odžak.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE ODŽAK

Broj:01-01- 141/13
Datum, 01.08. 2013. godine

Predsjedatelj OV
Pero Radić dipl.iur.

16
„Službeni glasnik općine Odžak“

Na temelju članka 25. točke 30. Statuta općine Odžak („Sl. glasnik općine Odžak“, br.2/09),
Općinsko vijeće općine Odžak na sjednici održanoj dana 01.08.2013 godine, donosi :

ODLUKU
o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata
u vremenskom periodu od 01.08.2013.godine do 18.08.2013.godine
Članak 1.
Ovom odlukom omogućava se produženo radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na
području općine Odžak, na koje se primjenjuje odredba Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
(„Sl.novine F BiH“, broj 32/09).
Članak 2.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u vremenskom periodu od 01.08.2013.godine do
18.08.2011.godine može trajati 2 sata duže nego što je propisano Odlukom o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata („Sl.glasnik općine Odžak“, broj 10/01 ), uz prethodno pribavljeno
odobrenje od Službe za gospodarstvo i LER općine Odžak, do 31.07.2013.godine.

Članak 3.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljat će nadležna inspekcija.
Članak 4.
Na ugostiteljske objekte koji se ne pridržavaju odredaba iz članka 2. ove Odluke, kao i
odredaba iz članka 2., 3., i 6. Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Sl.glasnik općine
Odžak“, br. 10/01), primjenjivat će se odgovarajuće odredbe o prekršajima iz Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata („Sl.glasnik općine Odžak“, br.
14/02).
Članak 5.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine
Odžak.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-01-138/13
Dana,01.08.2013.godine

PREDSJEDATELJ OV-a
Pero Radić, dipl.iur.
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Temeljem članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( Narodne novine
Županije Posavske, broj 1/99) i članka 25. Statuta općine Odžak ( Sl.Glasnik općine Odžak, broj
2/09/, ) Općinsko vijeće općine Odžak, na VI radnoj sjednici održanoj 01.08.2013. godine, donosi

ODLUKU
O visini naknade za rad u dane vašara/sajma u sklopu " Posavskog kola 2013. godine"

Članak 1.
Odreñuje se naknada za rad u dane održavanja odžačkog vašara 14.08. i 15.08. 2013. godine, a u
sklopu kulturne manifestacije " Posavsko kolo 2013 ", kako slijedi:
1. Zabavne igre
.................................................. 5 KM /m2
2. Prodaja tekstilne robe i obuće
( na lokaciji crkva- Titova ulica-ulaz u stadion )
.................................... 12 KM/ m1
3. Prodaja igračaka i ostale sitne robe
( na lokaciji crkva- Titova ulica-ulaz u stadion )
................................ 8 KM/ m1
4. Prodaja tekstilne robe i obuće
( na lokaciji stadion do košarkaškog igrališta )
5. Prodaja igračaka i ostale sitne robe
( na lokaciji stadion do košarkaškog igrališta )

...................................... 10 KM/ m1
.......................................7 KM/ m1

6. Prodaja tekstilne robe, obuće, igračaka i ostale robe
( na lokaciji stadion -košarkaško igralište, pomoćno igralište ) ............... 5 KM/ m1
7. Šatori sa uslugom hrane, pića i živom glazbom
.................................1,5 KM /m2

Članak 2.
Naknada iz članka 1. ove Odluke uplaćivat će se na račun općine Odžak, broj 3383302200332484
kod Uni Credit zagrebačka banka BiH d.d.
Vlasnici štandova koji doñu 15.08.2013. godine sa zahtjevom za rad, uplatu će izvršiti na uplatnom
mjestu ispred “ Doma zdravlja “ Odžak.
Članak 3.
Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resurse izdat će odobrenje za rad podnositelju zahtijeva
zabavnih igara uz prethodno izvršenu uplatu naknade i temeljem zapisnika o sigurnosti ureñaja
postavljenih na lokaciji u Odžaku, koji će izdati poduzeće koje je registrirano za vršenje pregleda
ureñaja ove namjene.

Članak 4.
Imenuje se povjerenstvo od 3 člana za nadzor nad provoñenjem ove Odluke u sastavu: Mujo Puzić
– vijećnik; Jasmin Ahmetović – vijećnik i Dragan Guberac- član povjerenstva za financije.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom Glasniku općine Odžak.
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE ODŽAK

Broj:01-01- 140/13

Predsjedatelj OV

Datum, 01.08. 2013. godine

Pero Radić dipl.iur.
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Na temelju članka 29. točka 5. i članka 106. 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 8. Odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na prostoru općine Odžak ( “Službeni glasnik
Općine Odžak “ broj 01/08) Općinsko vijeće općine Odžak, na VI. radnoj sjednici, održanoj dana
01.08.2013.godine, na prijedlog Općinske službe civilne zaštite,
donosi

O D L U K U
o osnivanju i organizaciji Općinskog stožera civilne zaštite
I- Opće odredbe
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Općinski stožer civilne zaštite općine Odžak ( u daljnjem tekstu :
Općinski stožer), kao stručno-operativno tijelo općine Odžak za zaštitu i spašavanje ljudi i
materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, ureñuje njegov djelokrug, unutarnji ustroj,
popuna, financiranje, opremanje, obučavanje i osposobljavanje i druga pitanja od značaja za
organizaciju i rad Općinskog stožera.

II- Nadležnost Općinskog stožera i način ostvarivanja funkcije
Članak 2.
Općinski stožer je stručno operativno tijelo, ovlašteno za vršenje poslova koji su mu,
stavljeni u nadležnost Zakonom i propisima donešenim na temelju Zakona.
Poslove iz svoje nadležnosti Općinski stožer obnaša stalno u miru, kada Općinski načelnik
proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće na području općine Odžak, te u slučaju rata.
Općinski stožer svoje zadatke ostvaruje povremeno, kada ne postoje prirodne ili druge
nesreće, a naročito kada razmatra stanje priprema, organiziranost, opremljenost i osposobljenost za
zaštitu i spašavanje svih nositelja zaštite i spašavanja na području Općine, predlaže mjere za
poboljšavanje sustava zaštite i spašavanja u cilju preventivnog djelovanja, te vlastitim
sudjelovanjem u obuci i vježbama.

III – Organizacija i sastav Općinskog stožera
Članak 3.
Općinski stožer sastoji se od zapovjednika, načelnika i 10 članova.
Članak 4.
Zapovjednik Općinskog stožera po položaju je Načelnik općine .
Članak 5.
Rukovoditelj općinske službe civilne zaštite po položaju je Načelnik općinkog stožera.
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Članak 6.
Članovi Općinskog stožera su :
1. Predsjednik Općinskog vijeća,
2. Tajnik općinskog Crvenog križa,
3. Načelnik Službe za gospodarstvo i LER,
4. Načelnik Službe prostornog ureñenja i katastar nekretnina,
5. Načelnik Službe za komunikacije,
6. Načelnik Službe za nabavku i zaštitu sredstava i resursa
7. Predstavnik Vodoprivrednog poduzeća na području općine,
8. Ravnatelj Doma zdravlja na području općine,
9. Viši samostalni referent za zaštitu i spašavanje,
10. Načelnik Policijske uprave Odžak

Članak 7.
Zapovjednika, načelnika i članove Općinskog stožera postavlja i razrješava Načelnik općine
Odžak, na prijedlog rukovoditelja Općinske službe civilne zaštite.
Općinski stožer vrši poslove iz svoje nadležnosti samostalno i za svoj rad odgovara
Općinskom vijeću.
Članak 8.
U izvršenju složenijih zadataka zaštite i spašavanja Općinski stožer može angažirati i druge
osobe.
O angažiranju drugih osoba iz stavka 1. ovog članka odlučuje zapovjednik Općinskog
stožera na prijedlog načelnika ili nekog od članova Općinskog stožera.

Članak 9.
Sjednice Općinskog stožera saziva i njima predsjedava zapovjednik Općinskog stožera.
U slučaju da je zapovjednik spriječen obavljati svoju funkciju, sjednice saziva i njima
predsjedava načelnik Općinskog stožera.
Općinski stožer će donijeti Poslovnik o svom radu.

Članak 10.
Općinski stožer ima pečat koji se izdaje sukladno Zakonu o pečatu Županije Posavske ( “
Službene novine Županije Posavske “, broj 01/96 ).

Članak 11.
Sjedište Općinskog stožera je u Odžaku, a sjednice se održavaju u mjestu odreñenom u
Poslovniku o radu Općinskog stožera.
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IV – Stručna služba Općinskog stožera

Članak 12.
Poslove stručne službe Općinskog stožera vrši Općinska služba civilne zaštite.
U obavljanju poslova u funkciji stručne službe, Općinska služba civilne zaštite obavlja
stručne, administrativno-tehničke i druge poslove neophodne za rad Općinskog stožera, što se
detaljnije utvrñuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji Općinske službe civilne
zaštite.

V- Opremanje i financiranje Općinskog stožera
Članak 13.
Općinski stožer se oprema odgovarajućom opremom i materijalno–tehničkim sredstvima
koja su neophodna za osobnu zaštitu članova Stožera i za izvršavanje zadataka iz njegove
nadležnosti.
Članak 14.
Sredstva za financiranje Općinskog stožera osiguravaju se u proračunu Općine, kao i iz
sredstava iz članka 180. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i
drugih nesreća te donacija.
Sredstva potrebna za rad kao i financijski plan utvrñuje Općinski stožer.
Zapovjednik Općinskog stožera je neredbodavac za financijska sredstva a u slučaju njegove
spriječenosti načelnik Općinskog stožera.

VI – Prijelazne i završne odredbe
Članak 15.
Imenovanje zapovjednika, načelnika i članova Općinskog stožera, izvršit će se najkasnije u
roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 16.
Na sva druga pitanja koja nisu regulirana ovom Odlukom primjenjivat će se Zakon o zaštiti
i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i drugi propisi iz ove
oblasti.
Članak 17.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o formiranju Općinskog stožera
civine zaštite broj:01-02-63/05 od 10.03.2005.godine i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o
formiranju Općinskog stožera civilne zaštite od 17.03.2005.godine.
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Članak 18
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u “ Službenom glasniku općine Odžak “.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj : 01-01-144/13
Odžak, 01.08.2013. godine.

Predsjedavatelj OV
Pero Radić dipl.iur
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Na temelju članka 25. Statuta općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" broj 2/09),
Općinsko vijeće Odžak na VI radnoj sjednici održanoj dana 01.08.2013.godine d o n o s i :

ODLUKU
o dodjeli financijskih sredstava NK “Odžak 102”

Članak 1.
Odobrava se financijska sredstva NK “Odžak 102” prikupljena temeljem izvršenih uplata za
sadržaje koji će se u dane manifestacije “posavsko kolo 2013” odvijati na pomoćnom igralištu u
sklopu sportskog kompleksa Stadion Odžak.
Članak 2.
Financijska sredstva iz točke 1. ove Odluke dodjeljuju se u svrhu održavanja infrastrukture
na sportskom kompleksu Stadion Odžak.
Članak 3.
Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke umanjiti će se za iznos troškova nastalih po
osnovu utroška električne energije i čišćenja i ureñenja terena pomoćnog igrališta u sklopu
sportskog kompleksa Stadion Odžak za potrebe održavanja manifestacije “Posavsko kolo 2013”.
Članak 4.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa općine
Odžak.
Članak 5.
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- 142/13
Odžak, 01.08.2013. godine

PREDSJEDATELJ OV
_______________________
Pero Radić, dipl. iur
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Na temelju članka 4. st. 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima
Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH" br. 12/03 i 34/03), čl. 61., 62., Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj ("Narodne novine Županije Posavske" br.
08/08) i članka 25. st.22. Statuta općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br 2/09),
Općinsko vijeće Odžak na VI radnoj sjednici održanoj dana 01.08.2013., donosi :

ODLUKU
o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
"Paola Cerueto Javna ustanova Odžak

Članak 1.

Imenuje se privremeno Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Paola Cerueto" Javna ustanova
Odžak u sastavu:
1. Slavica Leovac, predsjednik,
2. Ivan Tolić, član,
3. Anto Kovačević, član,
4. Senada Delić, član,
5. Amra Jazvić, član.

Članka 2.
Mandat predsjednika i članova privremeno imenovanog Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke
traje 60 dana od dana njihovog imenovanja.

Članak 3.
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: 01-01-139/13
Datum: 01.08.2013.
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 VI radnoj sjednici održanoj dana 01.08.2013.
d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K

I

Donosi se Zaključak o obvezi objavljivanja akata Općinskog načelnika u "Službenom
glasniku općine Odžak" i akata Općinskog vijeća Odžak na službenoj web stranici općine Odžak.
II
Ovaj Zaključak 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: 01-01-145-A/13
Datum:01.08.2013.
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 VI radnoj sjednici održanoj dana 01.08.2013.
d o n o s i:

Z A K LJ U Č A K
o imenovanju Komisije za nadzor izvršenja Proračuna

I

Donosi se Zaključak o imenovanju Komisije za nadzor izvršenja Proračuna općine Odžak.
II
Poslovi i zadaci Komisije iz čl. I ovog Zaključka su praćenje, kontrola i informiranje
Općinskog vijeća Odžak o stanju u izvršenju Proračuna općine Odžak za vremenski period izmeñu
održavanja dviju sjednica Općinskog vijeća.
III
Komisiju iz čl. I ovog Zaključka Općinsko vijeće Odžak će imenovati posebnim rješenjem.
IV
Ovaj Zaključak 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: 01-01-145/13
Datum:01.08.2013.
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 VI radnoj sjednici održanoj dana 01.08.2013. rješavajući po
Zahtjevu za preispitivanje odluke Općinskog vijeća o osnivanju Stručne službe Općinskog vijeća
Odžak, br. 01-02-49-873/13, kojeg je Općinskom vijeću Odžak uputio Općinski načelnik, d o n o s
i:

Z A K LJ U Č AK
I

Odbija se Zahtjev Općinskog načelnika za preispitivanje Odluke o osnivanju Stručne službe
Općinskog vijeća Odžak.

II
Potvrñuje se Odluka o osnivanju Stručne službe Općinskog vijeća Odžak.

III
Ovaj Zaključak 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: 01-01-146/13
Datum:01.08.2013.
PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
____________________
Pero Radić, dipl.iur.
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KAZALO

1.
2.
3.
4.
5.

Odluku o reguliranju prometa na području općine Odžak
Odluku o davanju suglasnosti na program obilježavanja Manifestacije
„Posavsko kolo 2013“
Odluku o posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije
„Posavsko kolo 2013“ godine
Odluku o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vremenskom
periodu od 01.08.2013. godine do 18.08.2013. godine
Odluku o visini nakanade za rad u dane vašera/sajma u sklopu „Posavskog
kola 2013 godine“
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6.

Odluku o osnivanju i organizaciji Općinskog stožera Civilne zaštite
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Odluku o dodjeli financijskih sredstava NK „Odžak 102“
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Odluku o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Paola
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Zaključak
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