SLUŽBENI GLASNIK

Godina:

16

Broj:

4

Odžak, 04.08.2014.godine

Na temelju članka 25. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“ br.
2/09) i članka 177. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak („Službeni glasnik općine
Odžak“ br. 3/09), Općinsko vijeće Odžak na XIII redovitoj sjednici održanoj dana
04.08.2014. donosi

IZVJEŠĆE O RADU
za 2013. god.
Općinsko vijeće je predstavnički organ građana, odnosno organ lokalne samouprave
Općine Odžak, izabran demokratskim putem na temelju općeg biračkog prava na
neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način i po postupku predviđenim Izbornim
zakonom Bosne i Hercegovine.
Sukladno Zakonu o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statutu
općine Odžak, Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti dvotrećinskom većinom ukupnog
broja vijećnika:
1. donosi Statut Općine
2. donosi odluku o nazivima ulica, trgova i naseljenih mjesta, a većinom ukupnog broja
vijećnika:
3. donosi odluku o osnivanju, odnosno ukidanju mjesne zajednice,
4. donosi odluku o višegodišnjem zaduženju Općine,
5. donosi odluku o proglašenju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,
6. donosi odluke i druge opće akte kojima urešuje pitanja iz samoupravnog djelokruga
Općine,
7. donosi Proračun općine, godišnje izvješće o izvršenju Proračuna kao i odluku o
privremenom financiranju sukladno zakonu,
8. utvrđuje općinsku politiku u okviru nadležnosti Općine i prati njeno ostvarivanje,
9. donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove,
uključujući zoniranje,
10. donosi propise o porezima, pristojbama, naknada i doprinosima Općine sukladno
zakonu,
11. donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,
12. donosi odluke o zaduživanju Općine, o raspisivanju javnog zajma i davanju jamstva
sukladno zakonu,
13. donosi programe uređenja gradskog građevnog zemljišta,
14. donosi plan korištenja javnih površina,
15. donosi odluke o ustrojstvu mjesne samouprave,
16. donosi odluke o udruživanju Općine u saveze i druge oblike organiziranja, te o
trajnom uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i regionalnim
zajednicama drugih država,
17. donosi odluke o proglašenju praznika Općine,
18. donosi odluke o priznanjima i nagradama Općine,
19. donosi odluke o raspisivanju referenduma i sazivanju zborova mjesnih zajednica,
20. bira i razrješava predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća,
21. osniva radna tijela Općinskog vijeća te bira i razrješava njihove članove,
22. imenuje, bira i razrješava druge osobe određene zakonom, Statutom i odlukama, te
daje suglasnost na imenovanja, izbor i razrješenja kada je to propisano,
23. osniva stručnu službu Općinskog vijeća,
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24. osniva poduzeća i ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih,
društvenih, gospodarskih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, te odlučuje o
njihovim statusnim promjenama sukladno zakonu,
25. odlučuje o prestanku rada ustanova i drugih pravnih osoba sukladno zakonu,
26. odlučuje o prijenosu i preuzimanju osnivačkih prava sukladno Statutu,
27. razmatra godišnje izviješće o provođenju općinske politike i aktivnostima općinskog
načelnika,
28. pokreće i razmatra inicijativu za pokretanje postupka opoziva općinskog načelnika i
donosi odluke o pokretanju postupka opoziva općinskog načelnika,
29. ocjenjuje rad ustanova i kvalitetu usluga u djelatnosti zdravstva, socijalne zaštite,
obrazovanja, kulture i sporta, najmanje jednom godišnje, te osigurava financijska
sredstva za unapređenje njihovog rada i kvalitete usluga sukladno potrebama
stanovništva i mogućnostima Općine,
30. donosi pojedinačne i druge akte iz samoupravnog djelokruga sukladno zakonu i
Statutu,
31. analizira stanje javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine najmanje jednom
godišnje, te predlaže mjere nadležni organima,
32. utvrđuje smjernice za vođenje kadrovske politike sukladno zakonu,
33. donosi Poslovnik o svom radu,
34. donosi plan obrane Općine i svoj plan obrane,
35. utvrđuje koeficijente za obračun plaća za:
-Općinskog načelnika
-Predsjedatelja i Zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća
-državne službenika i namještenike u općinskom organu državne službe
-općinskog pravobranitelja i zamjenika općinskog pravobranitelja
-državne službenike i namjštenike u Općinskom pravobraniteljstvu,
36. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Sukladno Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine i Statutu općine Odžak, Općinsko vijeće
Odžak broji 25 vijećnika.
Sastav Općinskog vijeća u mandatnom periodu 2012.-2016. godina čine predstavnici 10
političkih stranaka čiji je rad organiziran kroz formiranje i djelovanje klubova vijećnika i
Kolegij Vijeća.
Tijekom 2013. godine Općinsko vijeće Odžak je održalo ukupno 8 redovitih, 4 tematske, te
jednu izvanrednu i jednu svečanu sjednicu Vijeća u prigodi obilježavanja Dana općine Odžak.
Sukladno Poslovniku o radu Općinskog vijeća Odžak, Vijeće je tijekom 2013. godine usvojilo
sljedeće akte:
ODLUKE:
Odluka o izmjeni i dopuni Statuta JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak,
Odluka o dodjeli općinskih priznanja,
Odluka o davanju suglasnosti na program obilježavanja Dana općine Odžak za 2013. ,
Odluka o otvaranju depozitnog računa,
Odluka o visini naknade za nepriznata uzurpirana zemljišta u 2013. god.
Odluka o određivanju matičnih područja i načinu vođenja matičnih knjiga na području
općine Odžak
7. Odluka o naknadi predsjednicima mjesnih zajednica,
8. Odluka o izvršenju Proračuna općine Odžak za 2013. godinu,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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9. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene 1 m2 korisne stambene
površine iz prethodne godine
10. Odluka o renti
11. Odluka o dodjeli u zakup skelskih kapaciteta na malograničnom prijelazu Donji Svilaj
putem javnog nadmetanja,
12. Odluka o osnivanju Stručne službe Općinskog vijeća Odžak
13. Odluka o reguliranju prometa na području općine Odžak
14. Odluka o davanju suglasnosti na program obilježavanja manifestacije „Posavsko kolo
2013“,
15. Odluka o posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije „Posavsko
kolo 2013“,
16. Odluka o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata u vremenskom periodu
od 01.08.2013. – 18.08.2013. godine.
17. Odluka o visini naknade za rad u dane vašara/sajma u sklopu „Posavskog kola 2013“,
18. Odluka o osnivanju i organizaciji Općinskog stožera Civilne zaštite
19. Odluka o dodjeli financijskih sredstava NK „Odžak 102“,
20. Odluka o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“
Javna ustanova Odžak,
21. Odluka o utvrđenju prestanka statusa nekretnine u općoj uporabi,
22. Odluka o davanju suglasnosti na odluku o imenovanju Ravnatelja Dječjeg vrtića
„Paola Cerueto“ Javna ustanova Odžak,
23. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji djelatnih mjesta Dječjeg vrtića „Paola Ceruteto“ Javna ustanova odžak,
24. Odluka od davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dječjeg vrtića „Paola
Cerueto“ Javna ustanova Odžak,
25. Odluka o produženju mandata privremenog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Paola
Cerueto“ Javna ustanova Odžak,
26. Odluka o dodjeli financijskih sredstava NK „Odžak 102“,
27. Odluka o izmjeni Zoning plana urbanog područja grada Odžaka
28. Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj školi Pere Zečevića Odžak za izgradnju dječjeg
igrališta na prostoru stadiona u Odžaku,
29. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na pozicije u reguliranim
tijelima općine Odžak,
30. Odluka o pokretanju postupka Javnog oglasa za izbor i imenovanje Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića „Paola Cerueto“ Javna ustanova Odžak,Upravnog vijeća Centra za
kulturu Odžak Upravnog vijeća Radio postaje Odžak Upravnog vijeća Centra za
socijalni rad Odžak Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom-Odžak i
Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o. Odžak,
31. Odluka o pokretanju postupka Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova
školskih odbora u Osnovnoj školi Vladimira Nazora i Srednjoj školi Pere Zečevića u
Odžaku,
32. Odluka o formiranju i stavljanju u funkciju službene web stranice Općinskog vijeća
Odžak,
33. Odluka o dodjeli stipendija za akademsku 2013/2014. godinu,
34. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj
naknadi,
35. Odluka o utvrđivanju tarifa komunalnih pristojbi
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RJEŠENJA:
1. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za općinska priznanja Općinskog vijeća
Odžak,
2. Rješenje o imenovanju Povjerenstva / Komisije za prostorno uređenje,
3. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za Statut i propise Općinskog vijeća
odžak,
4. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore, predstavke i prijedloge
Općinskog vijeća Odžak,
5. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za društvene djelatnosti Općinskog
vijeća Odžak,
6. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za ljudska prava, mlade i
jednakopravnost spolova općinskog vijeća Odžak,
7. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prostorno planiranje, uređenje i
ekologiju Općinskog vijeća Odžak,
8. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za proračun, financije i ekonomska
pitanja Općinskog vijeća Odžak,
9. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za poslove mjesnih zajednica Općinskog
vijeća Odžak,
10. Rješenje o imenovanju Etičkog povjerenstva Općinskog vijeća Odžak,
11. Rješenje o formiranju popisnog Povjerenstva općine Odžak za popis stanovništva,
kućanstava i stanova u BiH 2013. godine,
12. Rješenje o imenovanju Komisije za provođenja postupaka javnog nadmetanja
13. Rješenje o imenovanju Komisije za komasaciju,
14. Rješenje o razrješenju dužnosti zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak,
15. Rješenje o imenovanju zamjenika predsjedatelja Općinskog vijeća Odžak,
16. Rješenje o imenovanju Komisije za nadzor izvršenja Proračuna općine Odžak,
17. Rješenje o razrješenju članov Komisije /Povjerenstva za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Odžak,
18. Rješenje o imenovanju članova Komisije/Povjerenstva za izbor i imenovanja
Općinskog vijeća Odžak,
19. Rješenje o utvrđivanju javnog interesa,
20. Rješenje o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Doma zdravlja sa stacionarom
Odžak,
21. Rješenje o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Centra za kulturu Odžak,
22. Rješenje o imenovanju Privremenog upravnog vijeća Centra za socijalni rad Odžak,
23. Rješenje o imenovanju Privremenog Upravnog vijeća Radio postaje Odžak,
24. Rješenje o imenovanju privremenog Nadzornog odbora JP „Komunalac“ d.o.o.
Odžak,
25. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja za izbor i
imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Odžak i
Srednje škole Pere Zečevića Odžak,
26. Rješenje o imenovanju Povjerenstva/Komisije za provođenje procedure
javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Dječjeg
vrtića „Paola Cerueto“ Javna ustanova Odžak, Upravnog vijeća Centra za kulturu
Odžak, Upravnog vijeća Radio postaje Odžak, Upravnog vijeća Centra za socijalni rad
Odžak, Upravnog vijeća Dom zdravlja sa stacionarom Odžak i Nadzornog odbora JP
„Komunalac“ Odžak.
27. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja.
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ZAKLJUČCI:
1. Zaključak o obvezi objavljivanja akata Općinskog načelnika u „Službenom glasniku
općine Odžak“ i akata Općinskog vijeća Odžak na službenoj web stranici općine
Odžak,
2. Zaključak o imenovanju Komisije za nadzor izvršenja Proračuna,
3. Zaključak o odbijanju zahtjeva Općinskog načelnika,
4. Zaključak o davanju suglasnosti za kandidiranje projekata,
5. Zaključak o poništenju Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova školskih
odbora u Osnovnoj školi Vladimira Nazora i Srednjoj školi Pere Zečevića u Odžaku,
6. Zaključak o odbijanju zahtjeva Općinskog načelnika
Tijekom 2013. godine Općinsko vijeće Odžak kontinuirano je radilo na razvijanju odnosa
suradnje i međusobnog uvažavanja sa svim političkim strankama koje participiraju u Vijeću i
to putem klubova vijećnika, Kolegija OV-a, samih vijećnika i radnih tijela Vijeća.
Općinsko vijeće i njegova radna tijela svoj rad i aktivnost općenito, temelje na svojim
Ustavnim, zakonskim, Statutarnim i Poslovničkim obvezama i ovlaštenjima, te programskim
zadacima iz svoje nadležnosti, kao i na potrebama aktualnih društveno političkih i
ekonomskih zbivanja na području općine Odžak.
Izvješće o radu Općinskog vijeća predstavlja retrospektivu aktivnosti ovog organa vlasti
na lokalnoj razini, te način da se kroz ocjenu dosadašnjeg rada Vijeća daju odgovarajući
prijedlozi i sugestije koje će doprinijeti boljem i efikasnijem radu ubuduće.
Razmatranje Izvješća o radu Općinskog vijeća utvrđeno je Programom rada Vijeća i
predstavlja priliku da se svestrano i kritički sagledaju ostvareni rezultati, način rada Vijeća, a
naročito njegovih radnih tijela, čije djelovanje tijekom 2013. godine nije bilo dovoljno
efikasno. Značajno je istaći činjenicu da je Općinsko vijeće tijekom 2013. godine završilo
proceduru imenovanja stalnih i povremenih radnih tijela, od kojih većina njih još uvijek nije
održala ni svoju konstituirajuću sjednicu.
Na sjednice Općinskog vijeća tijekom 2013. godine redovito su pozivani predstavnici
sredstava javnog informiranja koji su putem elektronskih i tiskanih medija, reemitiranjem
tonskih snimaka sjednica Vijeća, kao i na druge načine, redovito obavještavali javnost o
aktualnim temama koje je Vijeće razmatralo.
Svoju aktivnost tijekom 2013. godine Općinsko vijeće Odžak je prvenstveno zasnivalo na
točkama dnevnog reda sjednica Vijeća koje su uglavnom utvrđivane na sjednicama Kolegija
vijeća.
Br. 01-01-209/14
Datum:04.08.2014.

PREDSJEDATELJ
Pero Radić, dipl.iur.
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Na temelju članka 25. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“ br.
2/09) i članka 58. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak („Službeni glasnik općine
Odžak“ br. 3/09), Općinsko vijeće Odžak na XIII redovitoj sjednici održanoj dana
04.08.2014. donosi

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA ODŽAK
za 2014. godinu

I - UVODNI DIO
U skladu sa pravima i obavezama predviđenim Ustavom, zakonima, Statutom Općine
Odžak (u daljem tekstu: Statut) i Poslovnikom Općinskog vijeća Odžak (u daljnjem tekstu:
Poslovnik), Općinsko vijeće Odžak utvrđuje Program rada za period od 01.01.2014.31.12.2014. god.
Ovim Programom rada, Vijeće utvrđuje svoje poslove i zadatke, način izvršavanja,
ciljeve, aktivnosti i djelovanja, u skladu sa nadležnostima i djelokrugom poslova i zadataka
predviđenih u Ustavu, Zakonu, Statutu i Poslovniku Vijeća.
Vijeće će aktivnost usmjeriti na aktualna pitanja koja su od zajedničkog interesa za građane
Općine Odžak (u daljem tekstu: Općina - u svim oblicima), Županije Posavske, Federacije
Bosne i Hercegovine i države BiH.
Nadležnost Vijeća zasniva se na odredbama članka 13. Zakona o načelima lokalne
samouprave u F BiH, (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), članka 25.
Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“ br. 2/09) i članka 58. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“ br. 3/09).
Program rada Vijeća čine teme i sadržaji koje Vijeće planira razmatrati tijekom
kalendarske 2014. godine. Programom rada Vijeća utvrđuju se poslovi i zadaci Vijeća, njihov
osnovni sadržaj i način izvršenja, nositelji poslova i zadataka, pitanja koja se stavljaju na
javnu raspravu i rokovi za njihovo razmatranje.
Općinsko vijeće će razmatrati pitanja, kao što su izbor i imenovanja, donošenje
određenih akata i rješenja iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko-pravne oblasti, kao i
akata koje predloži Općinski načelnik, uz usuglašavanje Statuta općine Odžak i Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Odžak sa zakonskim propisima.
Osim svečane sjednice Općinskog vijeća Odžak, koja je održana u prigodi obilježavanja
Dana općine Odžak, i redovitih sjednica koje se planiraju održati tijekom 2014. godine,
Vijeće će održavati i tematske sjednice na temelju ukazane potrebe i posebnih tema za koje se
pokaže takva potreba.
Program rada bit će otvoren i za druga pitanja i inicijative, za koje se ukaže potreba od
javnog interesa tijekom 2014. godine.
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Radna tijela Općinskog vijeća, pri utvrđivanju svojih obaveza i zadataka, obavezna su
pridržavati se Programa rada Vijeća.
Stalna radna tijela Vijeća će, u skladu sa ovim Programom i nadležnostima utvrđenim
Statutom Općine i Poslovnikom Vijeća, razmatrati materijale pripremljene za Vijeće, a prema
potrebi će sami za Vijeće pripremati određene materijale iz nadležnosti ili na zahtjev Vijeća.
Vijeće će redovito tražiti od Općinskog načelnika i općinskih službi uprave
podnošenje izvješća o radu i informacije o stanju i problematici koju treba razmatrati Vijeće,
blagovremeno predlaganje odgovarajućih odluka, zaključka i rješenja, koji će se razmatrati na
sjednicama Vijeća.
Pored pitanja predviđenih ovim Programom, Općinski načelnik će iz svoje
nadležnosti, dostavljati i druge prijedloge, odluke, zaključke i rješenja koja treba razmatrati
Vijeće. Vijeće će, po ukazanoj potrebi, tražiti od Općinskog načelnika dostavu materijala koji
su u interesu Općine i građana a koje je potrebno staviti na dnevni red Vijeća.
Kolegij Vijeća će redovito razmatrati realizaciju zacrtanih programskih zadataka, kao i
ukazanih potreba za novim temama i predlagati ih na razmatranje Vijeću.
Općinsko vijeće će, u skladu sa ovim Programom i nadležnostima utvrđenim Statutom
Općine i Poslovnikom Vijeća, razmatrati pitanja iz oblasti, kako slijedi:
• Zaštita ljudskih prava;
• Gospodarstvo i financije;
• Poslovi prostornog uređenja, urbanizma, geodetski, imovinsko – pravni poslovi i katastar
nekretnina;
• Stambeno – komunalni poslovi, poslovi obnove, razvitka i zaštite okoliša;
• Braniteljsko – invalidska zaštita;
• Poslovi opće uprave i mjesne zajednice;
• Poslovi socijalnog rada, zdravstva, izbjeglih i raseljenih osoba;
• Poslovi društvene djelatnosti (obrazovanje, kultura, šport, omladinske i nevladine
organizacije);
• Poslovi iz nadležnosti pravobraniteljstva;
• Oblast civilne zaštite;
• Oblast ostvarivanja zakonitosti u radu;
• Kodeks ponašanja;
• Zdravstvena zaštita;
• Informiranje;
• Suradnja sa drugim općinama i međunarodna suradnja;
• Druga pitanja za kojima se ukaže potreba.
Vijeće će, po potrebi, dopunjavati Program rada i razmatrati i pitanja koja nisu
predviđena ovim Programom, ukoliko se ukaže potreba za njihovim razmatranjem.
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II – TERMINI ODRŽAVANJA SJEDNICA
1. sjednica – mjesec siječanj/januar
2. sjednica – mjesec mart/ožujak
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
10. sjednica – mjesec prosinac/decembar

III - PREGLED PROGRAMA RADA OPĆINSKOG VIJEĆA ODŽAK
ZA 2014. GODINU

SIJEČANJ/JANUAR:
-

Odluka o prosječnoj konačnoj građevnoj cijeni 1 m2 korisne stambene površine u
2014. god.,
Odluka o renti u 2014. god.,
Odluka o visini naknade za nepriznata uzurpirana zemljišta,
Odluka o dodjeli općinskih priznanja,

VELJAČA/FEBRUAR :







Izvješće o radu za 2013. godinu Centra za socijalni rad Odžak,
Izvješće o radu Centra za kulturu za 2013. i Program rada za 2014.godinu,
Izviješće o radu DVD za 2013. i Program rada za 2014.godinu,
Odluka o izvršenju proračuna općine Odžak za 2013.godinu,
Proračun općine Odžak za 2014.godinu,
Odluka o usvajanju proračuna općine Odžak za 2014.godinu.

OŽUJAK/MART:
 Analiza stanja javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te predlaganja mjera
prema nadležnim organima za ova pitanja,
- Izvješće o radu Dječjeg vrtića „Paolo Cerueto“ Odžak za 2013.godinu, i Program
rada za 2014.godinu,
- Izvješće o radu Upravnog odbora Dječjeg vrtića „Paolo Cerueto“ Odžak za
2013.godinu,
- Izvješće o radu Radio postaje Odžak.
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TRAVANJ/APRIL:
 Izvještaj o radu i poslovanju JP „Komunalac“ za 2012 i Program rada za 2013. godinu,
 Izvještaj o radu Nadzornog odbora JP „Komunalac“ za 2013. godinu,
 Informacija o aktivnosti nevladinih organizacija, udruženje građana na području
općine Odžak,
 Izvještaj o stanju lokalnih kategoriziranih i nekategoriziranih cesta na području općine
Odžak sa planom popravki i sanacije.
 Odluka o kategorizaciji lokalnih cesta.

SVIBANJ/MAJ:





Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi,
Odluka o stipendijama
Rješenje o imenovanju povjerenstva za dodjelu stipendija,
Odluka o financiranju političkih stranaka u Općinskom vijeću Odžak

LIPANJ/JUNI:
 Informacija o radu Doma zdravlja sa stacionarom Odžak,
 Informacija o stanju u oblasti poljoprivrede na području općine Odžak
SRPANJ/JULI:
 Odluka o davanju suglasnosti na Program obilježavanja manifestacije „Posavsko kolo
2014“
 Odluka o posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije „Posavsko
kolo 2014“
 Odluka o visini naknade za rad u dane održavanja manifestacije „Posavsko kolo
2014“,
 Rebalans Proračuna općine Odžak za 2014. god.
 Odluka o izvršenju Proračuna općine Odžak za period 01.01.2014.-30.06.2014. god.
 Informacija o stanju sigurnosti na prostoru općine Odžak
o za period 01.01.-30.06.2013. god.
RUJAN/SEPTEMBAR:
 Rješenja o imenovanjima predsjednika i članova Upravnih vijeća i Nadzornog odbora
institucija i Javnih poduzeća kojima je osnivač Općinsko vijeće Odžak (regulirana
tijela)
 Rješenja o imenovanjima predsjednika i članova Školskih odbora Osnovne škole
„Vladimira Nazora“ i Srednje škole Pere Zečevića Odžak
 Informacija o rezultatima rada i uspjeha učenika u osnovnim školama, i broju upisanih
učenika u školskoj 2013/2014. godini,
 Informacija o rezultatima rada i uspjeha učenika u Srednjoj školi, u školskoj
2013/2014. godini,
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 Izvješće o radu Mjesnih zajednica na području općine Odžak

LISTOPAD/OKTOBAR:






Proračun općine Odžak za period od 01.01. - 31.12.2015. godine (nacrt)
Odluka o pokretanju postupka Izbora u Mjesnim zajednicama na području općine
Odžak
Odluka o potvrđivanja rezultata Izbora u MZ
Odluka o pokretanju postupka utvrđivanja naziva ulica i trgova u naseljenim mjestima
općine Odžak
 Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka utvrđivanja naziva ulica i
trgova u naseljenim mjestima općine Odžak
STUDENI/NOVEMBAR:
 Informacija o aktivnosti nevladinih organizacija, udruženje građana na području
općine Odžak
 Informacija o radu stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Odžak
 Stanje higijensko-sanitarne i komunalne aktivnosti na općini Odžak,
 Vodoopskrba na području općine Odžak,
 Analiza stanja u privredi/gospodarstvu,
 Informacija o radu Općinskog suda Odžak
 Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Odžak
 Informacija o radu Općinskog izbornog povjerenstva

PROSINAC/DECEMBAR:







Proračun općine Odžak za period od 01.01. - 31.12.2015. godine (prijedlog)
Odluka o izvršenju Proračuna općine Odžak za period 01.01. do 31.12.2015. godine
Program rada Općinskog vijeća Odžak za 2015 godine
Izvješće o radu Općinskog vijeća Odžak za 2014. god.
Izvješća o radu Općinskog načelnika i općinskih službi uprave za 2014. god.
Program rada Općinskog načelnika i općinskih službi za 2015.god.

IV - MATERIJALI ČIJI ROKOVI NISU UNAPRIJED ODREDIVI ILI ĆE SE
RAZMATRATI PERIODIČNO
1. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta općine Odžak
2. Odluka o izmjeni i dopuni Statuta općine Odžak
3. Odluka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak
4.Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Općinskog vijeća Odžak
5. Imovinsko-pravni akti (odluke, rješenja)
V – OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINSKOG VIJEĆA
Rad Općinskog vijeća u programiranom periodu bit će usmjeren i na druga pitanja kao
što su:
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 donošenje potrebnih odluka, planova, programa, proračun i završni račun Općine,
rezolucije, preporuke, smjernice, zaključke, rješenja i naredbe i druga pitanja kao što
su:
 donošenje potrebnih odluka i drugih akata obaveznih prema Zakonu i potrebama
općine Odžak,
 razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga rada Županije Posavske, Federacije BiH i
države Bosne i Hercegovine.
 razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna postojećih akata,
 izbor i imenovanja prema ukazanoj potrebi.
Općinsko vijeće će u okviru svojih prava i dužnosti razmatrati i sva druga pitanja za koja
se ukaže potreba u cilju poduzimanja mjera iz određenih oblasti posebno pitanja koja se tiču
osiguravanja uvjeta i normalizacije rada na općini.
VI – IZVRŠENJE PROGRAM
Općinski načelnik i drugi obrađivači materijala dužni su materijale pripremiti
blagovremeno i u dovoljnom broju primjeraka za vijećnike Općinskog vijeća u skladu sa
Poslovnikom Općinskog vijeća i iste dostaviti nadležnoj službi nadležnoj za poslove Vijeća.
Kolegij Općinskog vijeća podnosit će izviješća o realizaciji Programa rada Općinskog
vijeća.
Materijali moraju biti sadržajni i prilagođeni mehanizmu razmatranja u Općinskom vijeću.
Obavezuje se Općinski načelnik da uz određene materijale za koje je to potrebno da
prijedlog zaključka Općinskom vijeću.
O realizaciji ovog Programa brinut će Predsjedatelj Općinskog vijeća, općinska služba
uprave nadležna za poslove Vijeća i Općinski načelnik kao predlagatelj materijala.
Na temelju ovog Programa rada, predlagatelji, obrađivači materijala i radna tijelapovjerenstva 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 iznimno ovi se
dokumenti mogu razmatrati u skraćenom postupku i to uz obrazloženje razloga hitnosti od
strane predlagatelja. O opravdanosti skraćenog postupka izjašnjava se Općinsko vijeće.
Za svaki materijal koji nije dostavljen Općinskom vijeću u programiranom periodu,
ovlašteni predlagatelj 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 HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-01-210/14
Datum: 04.08.2014.
PREDSJEDATELJ OV-a
_____________________
Pero Radić, dipl. iur.
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Na temelju čl. 7. Zakona o financiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH" br. 95/12 i
čl. 25. Statuta općine Odžak ("Službeni glasnik općine Odžak" br. 2/09) Općinsko vijeće
Odžak na XIII redovitoj sjednici održanoj dana 04.08.2014. d o n o s i
ODLUKU
o financiranju parlamentarnih grupa u Općinskom vijeću Odžak
Članak 1.
Ovom Odlukom regulira se način raspodjele sredstava iz proračuna općine Odžak za
rad političkih stranaka i klubova vijećnika u Općinskom vijeću Odžak.
Članak 2.
Sredstva za rad političkih stranaka i klubova vijećnika u Općinskom vijeću Odžak
utvrđena proračunom općine Odžak raspodjeljuju se na slijedeći način:
- 30% sredstava dijeli se jednako svim političkim strankama, odnosno koalicijama političkih
stranaka koje su osvojile mandate,
- 60% sredstava dijeli se po broju mandata što ih svaka politička stranka, koalicija političkih
stranaka ili neovisni kandidat ima u trenutku dodjele mandata,
-10% sredstava od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim skupinama srazmjerno
broju osvojenih mandata koji pripadaju manje zastupljenom spolu.
Članak 3.
Isplata sredstava iz prethodnog članka vršiti će se shodno planiranim sredstvima
proračuna općine Odžak za fiskalnu godinu.
Članak 4.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku
općine Odžak".
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKA
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-01-204/14
Datum: 04.08.2014.
PREDSJEDATELJ
OPĆINSKOG VIJEĆA
______________________
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 XIII redovitoj sjednici održanoj dana 04.08.2014.donosi

ODLUKU
o usvajanju Programa manifestacije "Posavsko kolo 2014"

I
Usvaja se Program manifestacije "Posavsko kolo 2014".
II
Sastavni dio ove Odluke čini dokument – Program manifestacije "Posavsko kolo
2014".

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. 01-01-206/14
Datum: 04.08.2014.
PREDSJEDATELJ OV-a
____________________
Pero Radić, dipl.iur.
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PROGRAM MANIFESTACIJE „POSAVSKO KOLO 2014“

Rb

Aktivnost /
Događaj

1.

Otvaranje
manifestacije

2.

Motorijada

3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Memorijalni turnir
–Amir Jupić
„Pidžama“
Susreti sa
Dijasporom

Datum
01.08.

03.08

Centar za
kulturu
Novo Selo
(Fazanerija)
Odžaksportska
dvorana

Vrijeme

Potrebna
sredstva

Moto klub

MZ
Potočani
Kik-Boxing
klub

Odžak
Trg 1

Vlastita ili
od drugih

Potražuje
od
Općine

1.000
1.000

Sportska
dvor.
07.08.

Nositelj
aktivnosti

20.00

Potočani

Kik-Box turnir
Plamen mira Mozaik
Večer sa
Dijasporom (Žuta
noć)
Memorijalni
turnirBalegovačke
Ljetne igre
Večer duhovne
glazbe

Mjesto

1.000
2.000
1.000

20.00

Novo Selo

14.08.

Dvorište
crkve

20.00

10.

Kulenijada

14.08.

Hotel Euro

21.00

11.

Smotra folklora

15.08.

Ulice, Bina

16.00

12.

Vatromet

15.08.

Centar

22.00

13.

Rok koncert

15.08.

Bina

20.00

14.

Rok koncert u
Prudu

16.08.

Prud

20.00

BZK
Preporod

3.000

NK
Dragovoljac

3.000

HKD
Napredak

2.000

Hotel Euro
Odžak
HKD
Napredak
HKD
Napredak
HKD
Napredak
MZ Prud

UKUPNO

7.000

1.000

22.000 KM

Predviđena sredstva za manifestaciju „Posavsko kolo“ u budžetu 2014.godine iznose
20.000,00 KM i odnose se na sredstva koja će se obezbijediti iz prihoda ostvarenih po osnovu
naknada za zabavne igre i štandove.
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Temeljem članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine
Županije Posavske“ br. 1/99) i članka 25. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“ br.
2/09), Općinsko vijeće Odžak, na XIII redovitoj sjednici održanoj dana 04.08.2014. godine, donosi:

ODLUKU
o visini naknade za rad u dane vašara/sajma u sklopu „Posavskog kola 2014“
Članak 1.
Određuje se naknada za rad u dane održavanja odžačkog vašara/sajma 14.08. i 15.08.2014. godine,
a u sklopu kulturne manifestacije „Posavsko kolo 2014“, kako slijedi:
1. Zabavne igre......................................................................................................5 KM /m2
2. Prodaja tekstilne robe i obuće
(na lokaciji „Beledija“ – kružni tok (Crkva)....................................................12 KM/m
3. Prodaja igračaka i ostale sitne robe
(na lokaciji Crkva-titova ulica – ulaz u stadion)............................................... 8 KM/m
4. Prodaja tekstilne robe i obuće
(na lokaciji stadion do košarkaškog igrališta)..................................................10 KM/m
5. Prodaja igračaka i ostale sitne robe
(na lokaciji stadion do košarkaškog igrališta)....................................................7 KM/m
6. Prodaja tekstilne robe, obuće, igračaka i ostale robe
( na lokaciji stadion – košarkaško igralište, pomoćno igralište)........................5 KM/m
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 štadnova koji dođu 15.08.2014. godine sa zahtjevom za rad, uplatu će izvršiti na
uplatnom mjestu ispred Doma zdravlja Odžak.
Članak 3.
Služba za nabavku i zaštitu sredstava i resursa izdat će odobrenje za rad podnositelju zahtjeva
zabavnih igara uz prethodno izvršenu uplatu naknade i temeljem zapisnika o sigurnosti uređaja
postavljenih na lokaciji u Odžaku, koji će izdati poduzeće koje je registrirano za izvršenje pregleda
uređaja ove namjene.
Članak 4.
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
Br. 01-01-208/14
Datum, 04.08.2014. 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“ br. 1/99) i članka 25. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik
općine Odžak“ br. 2/09), Općinsko vijeće Odžak na XIII redovitoj sjednici održanoj dana
04.08.2014. godine donosi:
ODLUKU
o posebnom režimu prometa u periodu održavanja manifestacije „Posavsko kolo 2014“
Članak 1.
Zabranjuje se promet za sva motorna vozila u slijedećim ulicama: XV Majevičke
brigade (od semafora do raskrižja Titove ulice), Brodska ulica – u pravcu crkve (od raskrižja
A. Šapčanina i Dž. Bijedića), Titova ulica od zgrade ministarstva do raskrižja sa Novom
ulicom – pored Hanki, Dž. 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
14.08.2014. godine od 14,oo sati do 15.08.2014. godine do 24,oo sata.
Članak 3.
Zabranjuje se promet za sva motorna vozila u ulici A. Širbegovića, dana 07. i
08.08.2014. godine u periodu od 17,oo sati do 24,oo sata.
Članak 4.
Dopušta se prometovanje Novom ulicom pored „Hanki za dvosmjerni promet, dana
14.08.2014. godine od 12,oo sati do 15.08. 2014. godine do 24,oo 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

Br. 01-01-207/14
Datum, 04.08.2014. godine

PREDSJEDATELJ OV-a:
Pero Radić, dipl.iur.
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Na temelju članka 25. točke 30. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“ br.
2/09, Općinsko vijeće Odžak na XIII redovitoj sjednici održanoj dana 04.08.2014. godine donosi:
ODLUKU
o produženom radnom vremenu ugostiteljskih objekata
u vremenskom periodu od 04.08.2014. godine do 17.08.2014. godine
Članak 1.
Ovom odlukom omogućava se produženo radno vrijeme za sve ugostiteljske objekte na
području općine Odžak, na koje se primjenjuju odredbe Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti („Službene
novine F BiH“ br. 32/09).
Članak 2.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata u vremenskom periodu od 04.08.2014. godine do
17.08.2014. godine može trajati 2 sata duže nego što je propisano Odlukom o radnom vremenu
ugostiteljskih objekata („Sl. glasnik općine Odžak“ br.10/01), uz prethodno pribavljeno odobrenje od
Službe za gospodarstvo i LER općine Odžak, do 14.08.2014. godine.
Članak 3.
Utvrđuje se pristojba za izdavanje odobrenja za produženi rad u iznosu od:
1. za sve ugostiteljske objekte – 150,oo KM.
Članak 4.
Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljat će nadležna inspekcija.
Članak 5.
Na ugostiteljske objekte koji se ne pridržavanju 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 6.
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

Br. 01-01-202/14
Datum, 04.08.2014. godine

PREDSJEDATELJ OV-a:
Pero Radić, dipl.iur.
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Na temelju članka 25. st. 30. Statuta općine Odžak („Službeni glasnik općine Odžak“
br. 2/09) Općinsko vijeće Odžak na XIII redovitoj sjednici održanoj dana 04.08.2013.donosi:
R J E Š E NJ E
o imenovanju uređivačkog kolegija za izdavanje „Službenog glasnika općine Odžak“
Članak 1.
Ovim Rješenjem se imenuje uređivački kolegij za izdavanje „Službenog glasnika
općine Odžak“ u sastavu:
1. Marinka Pranjić, glavni i odgovorni urednik
2. Hasan Hamzić, tehnički suradnik
3. Anto Knežević, lektor
4. Mato Božić, kompjutorska obrada.
Članak 2.
Uređivački kolegij ima zadaću stručnog i jezičnog uređenja „Službenog glasnika
općine Odžak“.
Glavni i odgovorni urednik je odgovoran za autentično objavljivanje akata donesenih
od strane Općinskog vijeća Odžak.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Odžak.“

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE HERCEGOVINE
ŽUPANIJA/KANTON POSAVSKI
OPĆINA ODŽAK
OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 01-01-205/14
Datum: 04.08.2014.
PREDSJEDATELJ OV-a
______________________
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 XIII redovitoj sjednici održanoj dana 01.08.2014. donosi

Z A K LJ U Č A K
o odbijanju Prijedloga za izvansudsku nagodbu

Članak 1.
Donosi se Zaključak o odbijanju Prijedloga za izvansudsku nagodbu sa stečajnim
vjerovnikom Nedeljkom Mlinarević iz Gnionice u otvorenom stečajnom postupku nad
„NOVOGRADNJA“ d.o.o. Odžak.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Odžak“.

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

Broj:01-01-201/14
Datum: 01.08.2014.
PREDSJEDATELJ OV-a
_____________________
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 XIII redovitoj sjednici održanoj dana 04.08.2014. donosi

Z A K LJ U Č A K

Članak 1.
Općinsko vijeće Odžak traži da se što prije osiguraju sredstva u Proračunu općine
Odžak i pristupi izmjeni postojećeg Regulacijskog plana užeg urbanog prostora Odžak i
općenito izradi prostorno-planske dokumentacije na području cijele općine Odžak.

Članak 2.
Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Odžak“.

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

Broj:01-01-203/14
Datum: 04.08.2014.
PREDSJEDATELJ OV-a
_____________________
Pero Radić, dipl. iur.

„Službeni glasnik općine Odžak“
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