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Temeljem članka 66. Zakona o građevinskom zemljištu Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije
Bosne i Hercegovine”, broj 25/03 i 67/05), članka 37. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni glasnik općine
Žepče“, broj 7/10), članka 23. Statuta općine Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče”, broj 4/09), Općinsko vijeće
Žepče na 14. sjednici, održanoj 28.02.2018. godine, d o n o s i
O D L U K U
o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene
m2 korisne stambene površine na području
općine Žepče
Članak 1.
Utvrđuje se prosječna konačna građevinska cijena m2 korisne stambene površine na području općine Žepče
ostvarena u prethodnoj godini u iznosu od 772,20 KM (sedamstosedamdesetdvije i 20/100 KM).
Članak 2.
Kod obračuna naknada prema Odluci o građevinskom zemljištu, primjenjivat će se osnovica od 600,00 KM
(šeststotina KM).
Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine Žepče.
Broj:01-23-28/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 26. Zakona o prostornom uređenju („Službene novine Zeničko-Dobojskog kantona“, broj: 2/04 i
2/08) i članka 23. stavak. 1.alineja 4. Statuta općine („Službeni glasnik općine Žepče“ broj: 4/09) Općinsko vijeće
Žepče na 14. sjednici održanoj 28.2.2018.godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju parcijalne izmjene
Urbanističkog plana Begov Han
Članak 1.
Ovom Odlukom odlučuje se parcijalnoj izmjeni Urbanističkog plana Begov Han usvojenog Odlukom OV Žepče broj:
01-23-125/17 od 28.09.2017.god.
Članak 2.
Parcijalna izmjena Urbanističkog plana Begov Han, obuhvaća zemljište označeno sa k.č 387/154, ukupne površine
252 m2, upisano u PL 792, KO Mračaj, posjed Kadić ( Hajder ) Sejida, u svrhu izmjene namjene objekta ( izmjena iz
stambenoga u poslovni ) i potvrde postojećeg izgrađenog stanja na terenu.
Članak 3.
Točan položaj objekta sa detaljnim opisom i izmjerama i regulacionom linijom, prikazani je na grafičkom dijelu
Urbanističkog projekta, urađenog od strane “TING” d.o.o. Žepče, broj: 3E-6-319/17 od 11/2017, a Služba za
graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče, starati će se o daljem provođenju ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Žepče“.
Broj:01-23-29/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 42. Zakona o prostornom uređenju i građenju ( „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:
1/14 i 4/16 ) i članka 23. Statuta općine („Službeni glasnik općine Žepče“ broj: 4/09 ) Općinsko vijeće Žepče na svojoj
14. sjednici održanoj dana 28.02.2018.godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju izradi
Regulacijskog plana za poslovnu zonu „Radovlje“
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Članak 1.
Pristupa se izradi Regulacijskog plana za poslovnu zonu „Radovlje“ u Žepču ( u daljnjem tekstu: Regulacijski plan )
površine cca 78466 m2 (7,8 ha).
Postupak pripreme, izrade i sadržaja Regulacijskog plana mora biti usuglašen s odredbama Uredbe o jedinstvenoj
metodologiji za izradu planskih dokumenata ( „Službene novine F BiH „ broj: 63/04, 50/07, 84/10 ) ( u daljnjem
tekstu: Uredbe ).
Članak 2.
Područje za koje se pristupa izradi Regulacijskoga plana obuhvata zemljište označeno kao:
- 342/2 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 1585 m2,
- 343/1 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 589 m2,
- 343/2 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 190 m2,
- 344/1 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 4400 m2,
- 345/1 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 7090 m2,
- 348/3 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 540 m2,
- 352/2 zv. „Begluk“, oranica/njiva 3 klase u površini 2260 m2,
- 354/1 zv. „Begluk“, oranica/njiva 3 klase u površini 1500 m2,
- 354/2 zv. „Begluk“, oranica/njiva 3 klase u površini 3000 m2,
- 357/1 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 4000 m2,
- 357/2 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 3400 m2,
- 358/1 zv. „Begluk“, oranica/njiva 3 klase u površini 4000 m2,
- 358/2 zv. „Begluk“, oranica/njiva 3 klase u površini 3198 m2,
- 359/1 zv. „Begluk“, oranica/njiva 3 klase u površini 5400 m2,
- 371/2 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 1980 m2,
- 741/1 zv. „Begluk“, livada 3 klase u površini 24454 m2,
- 742/1 zv. „Begluk“, livada 1 klase u površini 8670 m2,
- 847/6 zv. „Velika meraja“, oranica/njiva 3 klase u površini 2300 m2, sve ukupno 78466 m2, upisane u Pl. 129.
KO Žepče-van, DS korisnik: Općina Žepče dijelom 1/1.
Članak 3.
Prostor opisan u članku 2. ove Odluke prvenstveno je namijenjen za gradnju poslovnih objekata mirne djelatnosti,
trgovinsko-ugostiteljskih, sportsko rekreacionih sadržaja i sl. u skladu sa smjernicama nositelja pripreme.
Članak 4.
Postupak pripreme i izrade Regulacijskog plana obuhvata dvije faze:
a) Priprema i izrada Urbanističke osnove ( sa usvajanjem osnovne koncepcije izgradnje, uređenja prostorne
cjeline,
b) Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga Regulacijskog plana
Članak 5.
Urbanistička osnova sadrži:
1. Izvod iz plana šireg područja koji je temelj za izradu Regulacijskog plana
2. Prikaz postojećeg stanja s analizom, vrednovanjem i ocjenom mogućnosti izgradnje i uređenja prostorne
cjeline u granicama utvrđenim u članku 2. ove Odluke
3. Temeljnu koncepciju izgradnje i uređenja prostorne cjeline u granicam utvrđenim ovom Odlukom
Članak 6.
Prednacrt, nacrt i prijedlog Regulacijskog plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela.
I.
Tekstualni dio Regulacijskog plana treba da ima tri dijela:
- Izvod iz urbanističke osnove,
- Projekciju izgradnje uređenja prostorno cjeline,
- Odluku o provođenju Regulacijskog plana
II.
-

Grafički dio Regulacijskog plana treba da sadrži
Izvod iz plana šireg područja ( iz Urbanističke osnove)
Prikaz postojećeg stanja iz urbanističke osnove s postojećom namjenom površina, katastarskim parcelama,
nadzemnim i podzemnim objektima i instalacijama i sl.
Granice prostorne cjeline s namjenom prostora,
Razmještaj, orijentaciona namjena objekata, vertiklani gabariti i orijentaciono horizontalni gabariti
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- Regulacijske i građevinske linije sukladno zakonu,
- Nivelacioni podaci,
- Prometna, komunalna i energetska infrastruktura na nivou idejnih rješenja ( pješački i kolski promet, pristup
osobama sa smanjenom tjelesnom sposobnosti, mjere zaštite pučanstva i materijalnih dobara, od prirodnih i
ljudskih djelovanja izazvani nepogoda i katastrofa, regulacija vode, vodovodna i kanalizaciona mreža, ptt
mreža i sl,
- Tretman zelenih površina za nivo idejnog rješenja
Članak 7.
Nositelj pripreme za izradu Regulacijskog plana iz članka 1. ove Odluke je Općinski načelnik putem Službe za
graditeljstvo i prostorno uređenje Općine Žepče.
Nositelj pripreme može posebnom odlukom formirati Savjet plana radi stručnog praćenja izrade plana iz točke 1. i
stručne rasprave o svim fazama izrade, utvrđivanja osnovne koncepcije prostornog razvoja, te usaglašavanja stavova i
interesa.
Izbor nositelja izrade Regulacijskog plana izvršit će se u skladu s odredbama Zakona.
Članak 8.
Sredstva za izradu Regulacijskog plana osiguravaju se iz Proračuna Općine Žepče.
Članak 9.
Vremenski rok važenja planskog dokumenta je do donošenja novog planskog dokumenta.
Članak 10.
Rok za izradu Regulacijskog plana je maksimalno 6 mjeseci.
Rok iz prethodnog stavka ne odnosi se na nositelja izrade plana.
U rok iz stavka 1. ovoga članka ne ulazi vrijeme potrebno za izbor nositelja izrade, pregled svake faze plana i
provođenje zakonske procedure usvajanja plana.
Početak roka iz stavka 1. ovoga članka definira se ugovorom između nositelja pripreme i nositelja izrade plana.
Članak 11.
Nacrt Regulacijskog plana, nakon što usvoji Općinsko vijeće Žepče, stavlja se na javni uvid i raspravu u trajanju od 30
dana.
Temeljem rezultata javne rasprave i stava, i nacrta plana, nositelj pripreme za izradu plana utvrdit će prijedlog plana i
podnijeti ga Općinskom vijeću na usvajanje.
Članak 12.
Sastavni dio ove odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja planiranja.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Žepče“.
Broj:01-23-30/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 13. stavak 2. točka 8 Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine FBiH“, broj: 49/06i 51/09) i članka 23. Statuta općine („Službeni glasnik općine Žepče“ broj:
4/09) Općinsko vijeće Žepče na 14. sjednici održanoj 28.02.2018. godine, donosi:
ODLUKU
o adresnom sustavu i označavanju naselja, ulica, trgova,
mostova i obilježavanju zgrada brojevima
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se način označavanja imena naselja, ulica, trgova i mostova, obilježavanje zgrada brojevima
i vođenje Registra na području općine Žepče.
Članak 2.
Naseljena mjesta, ulice, trgovi i mostovi moraju biti označeni natpisnim pločama sa njihovim imenom u skladu sa
Odlukom o utvrđivanju naziva ulica, trgova, mostova i drugih građevina, a zgrade se obilježavaju pločicom s brojem
zgrade, arapskim brojevima.
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Ploča sa imenima naseljenih mjesta , ulica, trgova , mostova i pločice kućnih brojeva i njihove dodatne ploče izrađuju
se od trajnog materijala.
Dvije ili više zgrada u jednoj ulici ili naselju ne mogu se označavati istim brojem.
II NAZIVI ULICA I NASELJENIH MJESTA
Nazivi ulica na području grada Žepča su:
1. Ul. „Orlovik“
2. Ul. „Bukovik“
3. Ul. „Stjepana Radića“
4. Ul. „Ulica Prva“
5. Ul. „Stara cesta“
6. Ul. „Stjepana Tomaševića“
7. UL.“Abdulvehab Ilhamije“
8. Ul. „Anke Topić“
9. Ul. „Kulina Bana“
10. Ul. „Sarajevska“
11. Ul. „Mala trzna“
12. Ul. „Omladinska“
13. Ul. „Zagrebačka“
14. Ul. „Mahala“
15. Ul. „Željeznička“
16. Ul. „Fra. Vijeke Ćurić“
17. Ul. „Novo naselje“
18. Ul. „Ciglane“
19. Ul. „Luke“
20. Ul. „Berek“
21. Ul. „Zenički put“
U Federalnom zavodu za statistiku, na popisu ulica općine Žepče, nalaze se ulice kojih nema u Odluci o određivanju
naziva ulica u Žepču, a to su:
- Ul. „Ljudevita Gaja“
- Ul. „Poslovni centar XP“
- Ul. „Ravne Donje“
- Ul. Vašarište
U Federalnom zavodu za statistiku, na popisu ulica općine Žepče, ne nalaze se dvije ulice, koje su u općinskoj Odluci
o određivanju naziva ulica u Žepču, a to su:
- Ul. „Mahala
- Ul. „Željeznička
Ulica „Fra Vijeke Ćurića, u Federalnom zavodu za statistiku, i dalje se vodi kao ul. „Radovlje“
Nazivi naseljenih mjesta na području općine Žepča su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Adže
Begov Han
Bistrica
Bljuva
Brankovići
Čusto Brdo
Debelo Brdo
Donji Lug
Globarica
Goliješnica
Golubinja
Gornja Golubinja
Gornja Lovnica
Gornji Lug
Grabovica
Komšići
Lupoglav
Ljeskovica
Ljubatovići
Ljubna
Matina

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Mračaj
Orahovica
Osova
Ozimica
Papratnica
Pire
Ponijevo
Radunice
Ravne Donje
Ravne Gornje
Selište
Tatarbudžak
Varošište
Vašarište
Vinište
Vitlaci
Vrbica
Želeće
Željezno Polje
Žepče
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Nazivi naseljenih mjesto općine Žepče, koji su u Statutu općine Žepče, ali nije urađena procedura za potvrđivanje
naseljenog mjesta:
1. Brezovo Polje
2. Hrastuša
3. Preko
4. Radovlje
Također, u Statutu općine Žepče naseljena mjesta Želeće i Žepče, vode se kao Želeća i Žepče-grad, potrebno je izvršiti
korekciju u Statutu Općine i ovim naseljenim mjestima upisati zvanične nazive.
Izrada Adresnog registra radit će se u dvije faze:
- I faza, izrada Registra u svim naseljenim mjestima općine Žepče
- II faza, izrada Registra u naseljenim mjestima koja nisu potvrđena, nakon njihove potvrde
II - OZNAČAVANJE IMENA NASELJENIH MJESTA,
ULICA, TRGOVA I MOSTOVA
Članak 3.
Imena naseljenih mjesta, ulica, trgova i mostova označavaju se bijelim natpisom na pločama veličine 50x30 cm, iste
boje za sva naselja na području Općine.
Članak 4.
Ploče sa imenima naseljenih mjesta postavljaju se na prilaznim i izlaznim putevima za naseljeno mjesto i to sa desne
strane oznakom naziva naseljenog mjesta , odnosno prestanka teritorije naseljenog mjesta.
Ploča sa imenima ulica postavljaju se na zgrade ili zidove na početku i na kraju ovih ulica, sa obje njihove strane i na
svakom njihovom raskrižju.
Ploče sa imenima trgova i mostova postavljaju se na njihovim prilazima.
Ploče iz stavka 1.2. i 3.ovog članka postavljaju se na lako uočljivim mjestima na visini od najmanje 2,5 metara.
Ako na početku ili na kraju ulice odnosno prilazu trgu nema zgrade niti zida na koji bi se ploča mogla postaviti na
propisnu visinu, ploča se postavlja na drugi prikladan način.
Članak 5.
Na cestama na kojima nije postavljen prometni znak „naziv naseljenog mjesta“, ime naselja označava se na ploči od
trajnog materijala, veličine ne manje od 100x50 cm, postavljenoj na posebnim stupovima s desne strane ceste, na ulazu
u građevinsko područje naselja.
III – OZNAČAVANJE ZGRADA BROJEVIMA
Članak 6.
Određivanje brojeva zgrada na području općine Žepče, vrši Služba nadležna za poslove urbanizma općine Žepče.
Stambeni i poslovni objekti kao i objekti javne namjene koji se stalno ili povremeno koriste označavaju se brojevima.
Kao stambeni odnosno poslovni objekti smatraju se i planinske kolibe, kuće za odmor, planinarski domovi, barake za
smještaj radnika i sl.
Ne označavaju se brojevima poljoprivredni objekti koji služe isključivo za smještaj poljoprivrednih strojeva i alata,
smještaj i čuvanje stoke i hrane i sl., te objekti koji po svojoj prirodi mogu mijenjati mjesto, kao što su prikolice,
željeznički vagoni i sl.
Kućni broj se ne utvrđuje za pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta i izgrađeni su na istoj katastarskoj
parceli na kojoj je izgrađen glavni objekat.
Članak 7.
Zgrade na području općine Žepče, označavaju se arapskim brojevima bijele boje na pločicama izrađenim od trajnog
materijala, veličine najmanje 20x15 cm. U naseljima koja nisu podijeljena na ulice i trgove, na pločici ispod broja
zgrade ispisuje se ime naseljenog mjesta, a boja pločice jednaka je boji ploča kojima su u naseljenim mjestima na
području Općine označena imena ulica i trgova.
Članak 8.
Pločice sa kućnim brojevima postavljaju se sa desne strane ulaza u zgradu na visini od 3. metra.
Zgrade sa dva ili više ulaza obilježavaju se zasebnim brojem.
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Slovna oznaka ispisuje se na pločici kućnog broja, a izuzetno se može ispisivati i na dodatnoj pločici veličine 20x6
cm, koja se pričvršćuje na desnoj strani neposredno pored pločice kućnog broja.
Dodatne pločice iz prethodnog stavka izrađuju se od istog materijala i u istoj boji kao i pločice kućnog broja.
Članak 9.
Ako bi označavanje novoizgrađene zgrade posebnim kućnim brojem izazvalo promjene kućnih brojeva na ranije
izgrađenim zgradama u istoj ulici ili naselju, novoizgrađena zgrada će se označiti brojem prve susjedne zgrade koja
ima manji broj sa dodatkom slovne oznake.
Članak 10.
Označavanje zgrade brojevima u ulicama vrši se tako da zgrade sa lijeve strane ulice dobiju neparne brojeve, počev od
broja 1. a zgrade sa desne strane ulice dobijaju parne brojeve počev od broja 2.
U ulicama u kojima se zgrade nalaze samo sa jedne strane označavanje zgrada kućnim brojevima vrši se u
neprekidnom nizu počev od broja 1.
Označavanje zgrada kućnim brojevima u ulicama i naseljima započinje sa one strane ulice koja je bliža glavnoj
prometnici.
Članak 11.
Označavanje zgrada kućnim brojevima u ulicama i naseljima gdje nije moguće primjeniti pravila iz prethodnog članka
, vrši se onim redom koji je najpogodniji za najkraći i naj prirodniji prijelaz od broja do broja.
Članak 12.
Zgrada se označava brojem u okviru ulice iz koje ima glavni ulaz. Ako zgrada ima dva ili više glavnih ulaza svaki ulaz
se označava brojem. Ako zgrada na uglu ima dva ili više glavnih ulaza svaki se ulaz označava brojem u ulici, odnosno
trgu kojem pripada. Ako u jednom dvorištu ima više zgrada, svaka zgrada u dvorištu označava se brojem zgrade uz
ulicu s odgovarajućim podbrojem (npr 4/1, 4/2 itd).
Članak 13.
Zgrade koje pripadaju tvornicama, bolnici, domovima, poljoprivrednim gospodarstvima i sl. a koje čine zaokruženu
prostornu i gospodarsku cjelinu obilježavaju se tako da zgrada uz ulicu, zgrada najvećeg značaja ili upravna zgrada
dobiva broj, a ostale zgrade isti broj s dodatkom slova a,b,c itd.
Članak 14.
Općinski organ uprave nadležan za urbanizam i geodetske poslove rezervirat će odgovarajuće brojeve za zgrade u
izgradnji, te za zemljišta predviđena za gradnju. Naknadno izgrađena zgrada, za koju odgovarajući broj nije rezerviran,
obilježava se neposredno manjim brojem susjedne zgrade u odgovarajućem sistemu obilježavanja, s dodatkom slova a,
b, c, itd.
Članak 15.
Poslove nabavke i postavljanja pločica sa imenima naseljenih mjesta, ulica , trgova, mostova te pločica sa kućnim
brojem vršit će izabrana firma u skladu sa Zakonom o javnim nabavama.
Članak 16.
Administrativnu pristojbu za izradu rješenja za označavanja zgrada i građevinskih parcela brojevima, u iznosu od 10
KM, snosit će vlasnici, odnosno korisnici zgrada ili parcela.
Troškove održavanja (uništenje i sl.) snosit će vlasnici, odnosno korisnici zgrada ili parcela.
Članak 17.
Nadležni organ će odrediti broj zgrade na zahtjev stranke, nakon što ustanovi da je zgrada stavljena pod krov.
Nadležni organ će odrediti broj zgrade po službenoj dužnosti kada ustanovi da se zgrada kojoj nije određen broj trajno
ili povremeno koristi.
Rješenje kojim se određuje broj zgrade sadrži i oznaku katastarske čestice na kojoj je zgrada sagrađena.
Članak 18.
Vlasnici zgrada, fizičke i pravne osobe koja upravljaju zgradama dužni su, prije nego što započnu sa rušenjem zgrad,
o tome pismeno obavijeste Službu sa naznakom ulice i kućnog broja zgrade koju namjeravaju rušiti.
Nadležni organ će ukinuti broj zgrade koja je srušena. Ukinuti broj zgrade može se dodijeliti novosagrađenoj zgradi
ako se uklapa u način označavanja zgrada utvrđen ovom Odlukom.
Članak 19.
Broj zgrade će se promijeniti:
- Ako zgrada promijeni pripadnost ulici ili trgu
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- Ako dođe do spajanja ili razdvajanja ulica odnosno trgova
- Ako dođe do podjele naselja na ulice ili trgove
- Ako to nalažu promjene nastale u područjima naselja.
Rješenje kojim se mijenja broj zgrade sadrži i dosadašnji broj zgrade, novi broj zgrade, te oznaku katastarske čestice
na kojoj je zgrada sagrađena.
Članak 20.
Fizičke i pravne osobe kao i vlasnici zgrada dužni su da nadležnom općinskom organu omoguće postavljanje pločica
ako se pločice sa imenima ulica i trgova trebaju nalaziti na njihovim zgradama, kao i pločica sa kućnim brojevima.
Članak 21.
Zabranjeno je neovlašteno postavljanje, skidanje, uništavanje ili premještanje ploča sa imenima ulica, trgova i kućnih
brojeva.
Članak 22.
Investitori i vlasnici novih zgrada, obiteljskih kuća, kuća za odmor, gospodarskih i poslovnih objekata dužni su u roku
od dva mjeseca od početka korišćenja pomenutih objekata da pismeno podnesu zahtjev službi mjerodavnoj za poslove
urbanizma općine Žepče za određivanje kućnog broja zgrade.
Članak 23.
U slučaju popravke fasade zgrada ili postavljanja nove fasade na zgradi, izvođači radova dužni su, po završetku
radova ploče sa imenima ulica, trgova i pločice kućnih brojeva dovesti u prvobitno stanje.
Članak 24.
Vlasnici zgrada, fizičke i pravne osobe koja upravljaju zgradama dužni su da prije nego što započnu sa rušenjem
zgrade o tome pismeno obavijesti općinski organ mjerodavan za poslove urbanizma sa naznakom ulice i kućnog broja
zgrade koju namjerava rušiti.
Član 25.
(Obveza dodjeljivanja naziva ulicama i trgovima)
Nazivi ulica i trgova dodjeljuju se u naseljenim mjestima koja imaju više od 2000 stanovnika.
Iznimno od odredbi stava 1. ovog članka nazivi ulica i trgova mogu se dodijeliti i u naseljenim mjestima manjim od
2000 stanovnika ako tako odluči Općinsko Vijeće Žepče.
Član 26.
(Dodjeljivanje naziva ulicama i trgovima)
„Plan podjele na ulice i trgove“ koji se izrađuje na temelju Baze podataka katastra nekretnina, a predstavlja grafički
prikaz podjele naseljenog mjesta na ulice i trgove, osnova je za imenovanje ulica i trgova i sastavni dio akta o
njihovom imenovanju.
Član 27.
(Izmjena naziva ulice i trga)
Kada Općinsko Vijeće utvrdi ili izmijeni naziv ulice ili trga, dužno je o tome obavijestiti Službu, u roku od 30 dana od
dana utvrđivanja, odnosno izmjene naziva ulice ili trga.
O izvršenoj promjeni naziva Služba će pokrenuti aktivnosti i izvršiti označavanje ulice i trga u roku od 30 dana od
dana prijema te obavijesti.
Članak 28.
U naseljenom mjestu Željezno Polje, zbog velike teritorijalne pokrivenosti, imenuju se naselja unutar naseljenog
mjesta, prema kojima će se i dodjeljivati brojevi zgradama i parcelama.
To su sljedeća naselja:
- Mjestova Ravan
- Grablje
- Šahmani
- Balačići
- Biljevina
- Ivlje
- Delići
- Jastrebac
- Orčevići
- Brižđe
- Čole
U naseljenom mjestu Begov imenuju se naselja prema kojima će se dodjeljivati brojevi zgradama i parcelama.
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To su sljedeća naselja:
- Gornja Golubinja
- Begovina
- Kosići
- Cvitanovići
- Pepelarska rijeka
- Boračko naselje
- Mahala I
- Mahala II
- Kolona
Kuluk
- Polje-Luke
- Branošica
- Fatići
- Memčići
Članak 29.
O naseljima, ulicama i brojevima na zgradama na području općine Žepče vodi se Adresni registar.
Registar iz prethodnog stavka vodi Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče.
IV NADZOR
Članak 30.
Nadzor u primjeni odredaba ove odluke vrši komunalna inspekcija.
V KAZNENE ODREDBE
Članak 31.
Novčanom kaznom u iznosu od 500 do 800 KM kaznit će se pravna osoba:
1. Koja onemogući postavljanje ploča sa imenima naselja, ulica, trgova i mostova i pločica sa kućnim brojevima
(čl.4.),
2. Koja neovlašteno postavlja, skida ili premješta pločice sa imenima ulica ili kućnih brojeva (čl.15.),
3. Koja u roku ne podnese zahtjev mjerodavnom tijelu za označavanje zgrade kućnim brojem (čl.21.),
4. Koja poslije izvođenja radova na zgradi ostavi pločice sa imenom ulice ili kućnog broja zaprljane ili u
neispravnom stanju (čl.17.),
5. Koja u roku ne obavijesti mjerodavni organ o rušenju zgrade (čl.22.).
Za prekršaj iz stavka 1.ovog članka,. novčanom kaznom u iznosu 100 do 500 KM kaznit će se odgovorna osoba u
pravnoj osobi.
Članak 32.
Novčanom kaznom u iznosu od 50 do 200 KM kaznit će se fizička osoba za prekršaj:
1. Ako onemogući postavljanje pločice sa imenima ulica, naselja, trgova i tablica sa kućnim brojevima (čl.4.),
2. Ako neovlašteno postavlja, skida ili premješta pločice s imenima ulica, naselja, trgova ili kućnih brojeva
(čl.15.),
3. Ako u roku ne podnese zahtjev mjerodavnom organu za označavanje zgrade kućnim brojem (čl.21.),
4. Ako poslije izvođenja radova na fasadama ne dovede pločice, imena ulica i kućnog broja u ispravno stanje
(čl.21.),
5. Ako u roku ne obavijesti mjerodavni organ o rušenju zgrade (čl.23.).
VI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 33.
Općina Žepče će izvršiti zamjenu postojećih obilježja koja su po dimenzijama i bojama slova podloge u suprotnosti sa
ovom Odlukom u roku od 2. godine od dana stupanja na snagu ove Odluke
.
Članak 34.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku općine Žepče“.
Broj:01-02-31/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (''Službeni glasnik Općine
Žepče'', broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih službi za upravu za 2017.godinu.
2. Usvajaju se obrasci godišnjeg plana rada općinske uprave.
3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-02-32/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (''Službeni glasnik Općine
Žepče'', broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
I
Općinsko vijeće usvaja Izvješće o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama uz zaključke:
1. Općinsko vijeće je upoznato sa rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama, sačinjenih na
osnovu ankete građana/građanski provedene u decembru 2017.godine i to na uzorku 420 građana/građanki.
2. Rezultati su dati pregledno i iskazuju zadovoljstvo građana javnim uslugama u svim kategorijama (starosna
struktura, polna struktura, obrazovna struktura i teritorijalna zastupljenost) i prema ocjeni općinskih vijećnika
rezultati ankete daju sliku rada pojedinih segmenata javnih usluga i izražavaju mišljenje Općinskog vijeća
iskazano kroz razmatranje Izvješća o radu, Programa rada ustanova i stanju u pojedinim oblastima.
3. Općinsko vijeće preporučuje svim nosiocima javnih usluga da pružanje istih poboljšaju u organizacionom i
kvalifikacionom smislu, kako bi se javne usluge pružale na zadovoljstvo svih građana.
4. Općinsko vijeće traži da se ovaj Zaključak, zajedno sa Izvješćem o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana
javnim uslugama, dostavi organima ustanova koje pružaju usluge, kako bi isti analizirali rezultate i utvrdili
mjere na poboljšanju pružanja usluga.
5. Ovaj zaključak, zajedno sa Izvješćem o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama objaviti
na zvaničnoj Web.stranici Općine.
II
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-02-33/18
Datum,02.03.2018.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (''Službeni glasnik Općine
Žepče'', broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Strategije razvoja općine Žepče 2018.-2027.godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01-02-34/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (''Službeni glasnik Općine
Žepče'', broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Programa kapitalnih investicija općine Žepče 2015.-2019.godine sa Planom implementacije za
2018.godinu.
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2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01-02-35/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (''Službeni glasnik Općine
Žepče'', broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvješće o radu LEF-a Općine Žepče za 2017.godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-02-36/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,02.03.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (''Službeni
glasnik Općine Žepče'', broj:4/09), Općinsko vijeće je na svojoj 14. sjednici održanoj 28.02.2018.godine
donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 13. sjednice Općinskog vijeća održane 30.01.2018.godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-02-37/18
Datum,02.03.2018.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
Temeljem članka 39. Statuta općine Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“, broj: 4/09), a u svezi sa člankom 18.
Odluke o izvršenju proračuna Općine Žepče za 2017.godinu („Službeni glasnik općine Žepče“, broj: 2/17), Općinski
načelnik donosi:
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DODJELI NOVČANE POMOĆI
PORODILJAMA U SVRHU POTICAJA NATALITETA NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE
Članak 1.
U Odluci o dodjeli novčane pomoći porodiljama u svrhu poticaja nataliteta na području Općine Žepče članak 3. točka
1. mijenja se i glasi: Za treće novorođeno dijete ………..…..300,00KM. Preostali tekst ove Odluke ostaje
nepromijenjen.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1.1.2018.godine. Ova Odluka će biti objavljena
u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01/1-02-392-1/17
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 2.2.2018.god.
Mato Zovko, dipl.prav.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem odredbi Zakona o prenošenju mjerodavnosti Zeničko-dobojskog kantona za djelatnost osnovnog i
srednjeg obrazovanja na općinu Žepče/“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj:12/09/, te članka 3. i 9.
Pravilnika o postupku utvrđivanja uvjeta i o sadržaju i načinu vođenja Registra srednjih škola (Službeni glasnik općine
Žepče broj : 1 /2010 od 26.02.2010 god.)Pomoćnik Općinskog načelnika o b j a v l j u j e :
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P O P I S
VERIFICIRANIH SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE ,UPISANIH U REGISTAR SREDNJIH
ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2017/ 2018 GODINI
I
U ovaj popis su upisane srednje škole na području općine Žepče, i to :
1.Srednja mješovita škola „Žepče“ u Žepču ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih i vanrednih učenika u skladu sa
nastavnim planovima i programima škole i to :
Gimnazija(BNPiP) IV stupanj
Ekonomska struka(BNPiP)
-zvanje:ekonomski tehničar(EU-VET)
Tekstilna struka(BNPiP)
-zvanje:tekstilni tehničar-konfekcionar
Saobraćajna struka(BNPiP)
-zvanje:tehničar drumskog saobraćaja
Medicinska struka(BNPiP)
-zvanje:medicinska sestra /tehničar
Mašinska struka(BNPiP) III stupanj
-zanimanje:zavarivač,bravar i plinski i vodoinstalater
Saobraćajna struka (BNPiP)
-zanimanje:vozač motornih vozila
Frizerska struka(BNPiP)
-zanimanje:frizer-vlasuljar
Ekonomska struka(HNPiP) IV stupanj
zvanje:ekonomski tehničar (EU-VET II)
zvanje:komercijalist
Ugostiteljsko-turistička struka(HNPiP)
Zvanje:hotelijesrko-turistički tehničar
Šumarska struka(HNPiP)
zvanje.šumarski tehničar
Prometna struka (HNPiP)
-zvanje:tehničar cestovnog prometa
Građevinska struka(HNPiP)
zvanje:građevinski tehničar,visokogradnja
Medicinska struka
-zvanje:medicinska sestra/tehničar
Ugostiteljska struka (HNPiP) III stupanj
-zanimanje:konobar i kuhar (EU-VET II)
-zanimanje:konobar i kuhar
Strojarska struka(HNPiP)
-zanimanje:automehaničar
Frizerska struka (HNPiP)
-zanimanje:frizer
Srednja mješovita škola „Žepče“ u Žepču upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem30/I , na strani
059 i 060.
2. KŠC „Don Bosco“ Tehničko-obrtnička škola u Žepču ispunjava uvjete za obrazovanje redovitih i izvanrednih
učenika u skladu sa nastavnim planovima i programima škole i to:
Zvanja:
A/Područje mehatronike
-Tehničar za mehatroniku
B/Agroturističko područje
-Agroturistički tehničar
C/Poljoprivredno područje
-Poljoprivredni tehničar-fitofarmaceut
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Zanimanja:
A/Područje strojarstva
-Strojobravar
-Zavarivač
-Instalater centralnog grijanja i klimatizacije
B/Područje elektrotehnike
-Elektroinstalater
-Elektromehaničar
-Autoelektričar
KŠC“Don Bosco“ Tehničko – obrtnička škola u Žepču upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem32/I ,
na strani 063 i 064.
3. KŠC „Don Bosco“ Opća gimnazija u Žepču ispunjava uvjete za obrazovanje redovnih učenika u skladu sa
odgovarajućim nastavnim planom i programom za Opću gimnaziju.
KŠC“Don Bosco“Opća Gimnazijau Žepču je upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 33/I na strani
065 i 066.
4. Glazbena škola "Katarina Kosača Kotromanić" Žepče ispunjava uvjete za obrazovanje redovitih učenika u skladu sa
nastavnim planovima i programima škole za slijedeća stručna zvanja:
a) glazbenik klavirist
b)glazbenik gitarist
c)glazbenik violinist
d)glazbenik flautist
e)glazbenik pjevač
f)glazbenik teoretičar
Glazbena škola " Katarina Kosača Kotromanić" Žepče upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem31/I, na strani 061 i 062.
II
Upisom u Registar srednjih škola navedene srednje škole su stekle pravo da izdaju svjedodžbe i druge javne isprave
o završetku obrazovanja , odnosno završetku pojedinih razreda u školskoj 2017/2018godini.
III
Verifikacija svih navedenih srednjih škola važi za školsku 2017/2018 godinu.
IV
Ovaj popis objavit će se u „Službenom glasniku“ općine Žepče.
Broj:06-38- 196/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum,2.02.2018.god.
Mato Zovko,dipl.prav.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona
Na osnovu člana 200. Zakona o upravnom postupku (''Službene novine FBiH'',broj:2/98 i 48/99) i člana 2. stav 1.
Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanja vremena i uzroka smrti (''Službene novine FBiH'', broj: 79/13 i
9/14), na zahtjev Javne ustanove ''Dom zdravlja sa stacionarom'' Žepče, Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog
kantona, d o n o s i
RJEŠENJE
o izmjeni rješenja o imenovanju mrtvozornika
I
Mijenja se rješenje Ministarstva zdravstva broj:11-37-13730-1/17 od 06.10.2017.godine.

05.ožujak 2018.godine
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U članu I dispozitiva rješenja tačke 3. koja glasi:''dr.Slaven Radoš, specijalista medicine rada i sporta'',
zamjenjuje se riječima ''dr. Josip Vidović, doktor medicine''.
II
Ovo rješenje je sastavni dio rješenja Ministarstva zdravstva broj:: 11-37-13730-1/17 od 06.10.2017.godine i
stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Službenom glasniku općine Žepče''.
Obrazloženje
Rješenjem ovog Ministarstva broj:11-37-13730-1/17 od 06.10.2017.godine, imenovani su mrtvozornici,
odnosno ovlašteni doktori medicine za obavljanje pregleda umrlih, te utvrđivanje uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove, na području općine Žepče.
Zahtjevom JU Dom zdravlja sa stacionarom'' Žepče broj: 02-18-5-392-103/18 od 22.02.2018.godine, zatražena
je izmjena rješenja Ministarstva zdravstva broj: 11-37-13730-1/17 od 06.10.2017.godine i predloženo da se umjesto dr
Slavena Radoš, specijaliste medicine rada i sporta, imenuje dr Josip Vidović, doktor medicine.
Cijeneći opravdanim zahtjev JU ''Dom zdravlja sa stacionarom'' Žepče, odlučeno je kao u dispozitivu ovog
rješenja.
Pouka o pravnom lijeku:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu zdravstva u roku od 15 dana od dana
prijema rješenja. Žalba se podnosi u dva primjerka, putem Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, usmeno
na zapisnik ili pismeno.
Broj:11-37-13730-6/17
Ministar,
Zenica,26.02.2018.godine
Dr.Dragoljub Brenjo
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

KAZALO
-

-

-

Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na
području općine Žepče za 2018.godinu
Odluka o usvajanju parcijalne izmjene Urbanističkog plana Begov Han po zahtjevu Kadić Sejide
Odluka o pristupanju izradi Regulacijskog plana za poslovnu zonu ''Radovlje''
Odluka o adresnom sistemu i označavanju naselja, ulica, trgova, mostova i obilježavanju zgrada
brojevima
Zaključak-broj:01-02-32/18
Zaključak-broj:01-02-33/18
Zaključak-broj:01-02-34/18
Zaključak-broj:01-02-35/18
Zaključak-broj:01-02-36/18
Zaključak-broj:01-02-37/18

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o dodjeli novčane pomoći porodiljama u svrhu poticaja nataliteta na
području općine Žepče
Popis verificiranih srednjih škola na području općine žepče ,upisanih u registar srednjih škola u školskoj
2017/ 2018 godini

Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju mrtvozornika-Broj:11-37-13730-6/17

