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Temeljem članka 23.Statuta Općine Žepče i članka 90. Poslovnika o radu Općinskog vijeća (''Službeni glasnik općine
Žepče“ broj: 4/09) Općinsko vijeće Žepče na 16.sjednici održanoj 26.04.2018. godine, usvaja
PLAN UPISA UČENIKA U PRVE RAZREDE SREDNJIH ŠKOLA OPĆINE ŽEPČE ZA
ŠKOLSKU 2018./2019. GODINU
KŠC "DON BOSCO“
SREDNJA
MJEŠOVITA
ŠKOLA
ZVANJA/ZANIMANJA
OPĆA
TOŠ
HNPiP
BNPiP
GIMNAZIJA
Opća gimnazija
2 odjela
1 odjel
Tehničar za mehatroniku
1 odjel
Agroturistički tehničar
1 odjel
Elektroinstalater/ Elektromehaničar
1 odjel
Bravar/Zavarivač
1 odjel
Web dizajner
Medicinski tehničar/sestra
Ekonomski tehničar EU VET
Tehničar cestovnog prometa
Automehatroničar/Autolimar
Konobar/Kuhar EU VET

1 odjel
1 odjel
1 odjel
1 odjel
1 odjel
1 odjel

Tekstilni tehničar/Konfekcionar
Zavarivač/automehaničar
Vozač motornih vozila
Frizer/Vlasuljar

1 odjel
1 odjel

1 odjel
1 odjel
1 odjel
1 odjel

1.Odjeli su planirani sukladno važećim pedagoškim standardima od 18 učenika.
2. Prvi termini upisa u srednje škole općine Žepče počinju 18.06.2018.godine
3. Drugi termini upisa u srednje škole općine Žepče počinju 20.08.2018.godine.
4. Za raspisivanje natječaja za upis u Srednju školu, zadužuje se Služba za opću upravu i društvene djelatnosti općine
Žepče.
Broj:01-38-59/18
Datum,30.04.2018.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Na temelju članka 11. i članka 31.stav 3 i 4 Zakona o javno-privatnom partnerstvu Zeničko-dobojskog kantona i
članka 39. Statuta Općine Žepče (Sl. glasnik Općine Žepče, broj 04/09), Općinsko vijeće Žepče na svojoj 16. sjednici,
održanoj 26.04.2018.godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju „Plana javno-privatnog partnerstva za period 2018.-2020. godine“
Članak 1.
Usvaja se „Plan javno-privatnog partnerstva za period 2018.-2020. godine“ predložen od strane Općinskog
načelnika i Službe za gospodarstvo i financije Općine Žepče, izrađen prema Zakona o javno-privatnom partnerstvu
Zeničko-dobojskog kantona i Uredbi o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju implementacije projekata javnoprivatnog partnerstva.
Članak 2.
Sastavni dio ove odluke je „Plan javno-privatnog partnerstva za period 2018.-2020. Godine“
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Članak 3.
Obvezuje se Općinski načelnik sa nadležnim službama da traži dodatne, izvanproračunske izvore financiranja
projekata sadržanih u „Planu javno-privatnog partnerstva za period 2018.-2020. godine“, te privatne partnere za
realizaciju planiranih projekata.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine Žepče“.
Broj:01-02-60/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče (“Službeni glasnik općine Žepče”, broj 4/09), Općinsko vijeće Žepče na
16. sjednici, održanoj 26.04.2018. godine, d o n o s i
ODLUKU
o prijenosu na upravljanje i gospodarenje
objekata vodovoda u MZ Lug-Brankovići,
Ozimica i Goliješnica
I
OPĆINA ŽEPČE, JP „KOMUNALNO“ d.o.o. Žepče sa sjedištem u Žepču ul. Željeznička daje i prenosi na
upravljanje i gospodarenje slijedeće novoizgrađene objekte:
1. Materijalna sredstva – objekti:
1.1. Objekt crpne stanice izgrađen na parceli k.č. 8/9 zv. „Vijaka“ njiva 2 klase
površine 141 m2, upisana u posjedovni list broj 117. KO Goliješnica,
posjednik Općina Žepče dijelom 1/1.
1.2.Objekt Rezervoar pitke vode volumena 400 m3, izgrađen na parceli k.č.
189/21 zv. „Požište“, njiva 2 klase površine 475 m2, upisana u Pl. 117. KO
Goliješnica, posjednik Općina Žepče dijelom 1/1.
1.3.Potisni cijevovod, izgrađene na 20 parcela navedenih u građevinskoj dozvoli.
Promjer cjevovoda je 140 mm a ukupna dužina je 2098 m.
1.4.Primarni cjevovodi od rezervoara ka potrošačima:
- Cjevovod Rezervoar – škola Ozimica, dužine 2295 m.
- Cjevovod Rezervoar – Profil Izolation, dužine 2670 m.
- Cjevovod Rezervoar – Goliješnica, dužine 1400 m.
- Cjevovod Rezervoar – Lug (Kajići), dužine 760 m.
1.5.Sekundarni cjevovod od primarnog cjevovoda ka potrošačima
2. Projektna dokumentacija:
2.1.Glavni projekt snabdijevanja vodom naselja Lug-Brankovići i Donja Ozimica,
broj:100-IB/10 urađen od strane „Ibis“ d.o.o. Zavidovići 2010.god. koji
obuhvata vodozahvat sa crpnom stanicom.
2.2. Glavni projekt rezervoara 2x200 m3, broj:100-IB/10, urađen od strane „Ibis“
d.o.o. Zavidovići 2010.god.
2.3. Knjiga I- Glavni projekt primarne i sekundarne mreže za naselja LugBrankovići i Donja Ozimica, broj:100-IB/10, urađen od strane „Ibis“ d.o.o.
Zavidovići 2010.god.
2.4. Knjiga II- Glavni projekt primarne i sekundarne mreže za naselja LugBrankovići i Donja Ozimica, broj:100-IB/10, urađen od strane „Ibis“ d.o.o.
Zavidovići 2010.god.
3. Ostala dokumentacija:
3.1. Rješenje o odobrenju gradnje za crpnu stanicu,
3.2. Rješenje o odobrenju gradnje za izgradnju potisnog voda i rezervoara,
3.3. Rješenje o odobrenju gradnje za izgradnju primarne i sekundarne mreže za
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naselje Lug-Brankovići i Donja Ozimica,
3.4. Posjedovni list na kojem je izgrađena crpna stanica i rezervoar pitke vode,
3.5. Ugovor o načinu korištenja zemljišta i izvorišta pitke vode za izgradnju
Mjesnog vodovoda između Ivice Jozinovića i MZ Lug-Brankovići,
3.6. Ugovor o izvođenju radova na snabdijevanju vodom naselja MZ LugBrankovići i MZ Donja Ozimica Faza III Općina Žepče, između Općine
Žepče i „Tadić Cop“ d.o.o. Žepče,
3.7. Ugovor o izvođenju radova na potisnom vodu od crpne stanice do rezervoara
u MZ Lug-Brankovići, između Općine Žepče i „Tadić-Cop“ d.o.o. Žepče,
3.8. Zapisnik o primopredaji radova na izgradnji potisnog voda od crpne stanice
do rezervoara, između Općine Žepče i „Tadić-Cop“ d.o.o. Žepče,
3.9. Izvješće nadzora o izvedenim radovima na potisnom vodu od crpne stanice do
rezervoara, II Faza-nastavak gradnje, nakon izvršenih 60% radova, izvješće
urađeno od strane „Tadić“ d.o.o. Žepče,
3.10. Zaključak sa Zbora građana MZ Goliješnica o predaji nadležnosti izgradnje
i upravljanja vodovoda JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče,
3.11. Zaključak sa Zbora građana MZ Lug-Brankovići o predaji nadležnosti
izgradnje i upravljanja vodovoda JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče,
3.12. Odluka Zbora građana MZ Donja Ozimica o predaji nadležnosti izgradnje i
upravljanja vodovoda JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče,
3.13. Popis sa imenima 297 učesnika u izgradnji vodovoda sa visinama uplata.
3.14. Zapisnik o primopredaji vodovoda Brankovići od 29.12.2017. godine.
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II
Predaja i prijenos, te prijem objekata od strane Općine Žepče, JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče sa sjedištem u Žepču ul.
Željeznička izvršena je u viđenom stanju, a predaja dokumentacije iz točke I ove Odluke, kao i druge pripadajuće
dokumentacije izvršena je između MZ Lug-Brankovići, MZ Donja Ozimica, MZ Goliješnice, Općine Žepče i JP
„Komunalno“ d.o.o. Žepče dana 29.12.2017. godine o čemu je sačinjen Zapisnik o primopredaji vodovoda
Brankovići.
III
Predajom i prijenosom na upravljanje i gospodarenje objekata iz točke I ove odluke JP „ Komunalno“ d.o.o. Žepče sa
sjedištem u Žepču ul. Željeznička će te objekte uknjižiti u evidenciji stalnih (osnovnih) sredstava poduzeća po
utvrđenim financijskim vrijednostima tih objekata, tu financijsku vrijednost uknjižiti u kapital poduzeća sukladno
knjigovodstvenim propisima, te će vršiti obračun godišnje amortizacije tih objekata.
IV
JP „ Komunalno“ d.o.o. Žepče sa sjedištem u Žepču ul. Željeznička preuzimanjem tih objekata preuzima i buduće
obveze redovnog održavanja i popravke tih objekata i osiguranja potrebnih financijskih sredstava za održavanje i
popravke.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku općine.
Broj:01-25-61/18
Datum,30.04.2018.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Na osnovu člana 66., 67. i 68. Zakona o vodama (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 70/06) i
člana 40. Zakona o vodama (Službene novine ZE-DO kantona, broj 17/2007), a u skladu sa članom 7. Pravilnika o
uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste
za piće (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 88/12) i člana 39. Statuta Općine Žepče („Službeni
glasnik Općine Žepče“, broj 40/09), Općinsko vijeće općine Žepče na svojoj 16. sjednici, održanoj dana 26.04.2018.
godine, donosi
ODLUKU
O ZAŠTITI VODONOSNIKA KAPTAŽNOG OBJEKTA
VODOVODA LUG-BRANKOVIĆI
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Član 1.
Ovom odlukom utvrđuju se zone sanitarne zaštite kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići, općina Žepče (u
daljem tekstu: izvorište –objekat bunar), sa kojeg se vrši snabdijevanje pitkom vodom MZ-e Lug – Brankovići,
veličina i granice zona sanitarne zaštite, mjere i režimi zaštite, nadzor nad provođenjem ove odluke, kaznene odredbe i
druga pitanja od interesa za provođenje sanitarne zaštite bunara.
Član2.
Izvedeni kaptažni objekat je smješten u mjestu Brankovići i nalazi se sa desne strane strane magistralnog puta M – 17
Sarajevo-Maglaj, jugoistočno od Žepča, sa koordinatama X=6 506 489.78 i Y=4 926 819.64.
Lokacija pripada općini Žepče od čijeg je centra udaljena 8 km.
Član 3.
Zaštita kaptažnog bunara vrši se uspostavljanjem i održavanjem zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera, koji su utvrđeni
u skladu sa lokalnim uvjetima, na osnovu provedenih istražnih radova i stručnog, revidiranog elaborata urađenog od
strane „IBIS“ d.o.o.Zavidovići; broj 12-Ib-El/17 , Zavidovići ,II/2017.
Član 4.
Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera vrši se u cilju zaštite vode iz kaptažnog objekta od svih vidova
zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće ili na izdašnost
kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići.
Član 5.
Urbanističko uređenje prostora, građenje, privredne, poljoprivredne i druge djelatnosti mogu se vršiti samo na način i
u mjeri koji su utvrđeni ovom odlukom.
Privredna društva, federalni, kantonalni i općinski organi uprave, druga pravna lica i građani dužni su pridržavati se
odredbi ove odluke i primjenjivati propisane mjere zaštite.
II

ZONE SANITARNE ZAŠTITE I ZAŠTITNE MJERE

Član 6.
U skladu sa Pravilnikom o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se
koriste ili planiraju da koriste za piće (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, 88/12), kaptažni objekat
vodovoda Lug-Brankovići predstavlja vodozahvat podzemnih voda u akviferima intergranularne poroznosti sa
stalnim utjecajem i prihranjivanjem iz povremenih i stalnih otvorenih vodotoka u slivnom području.
U skladu sa Pravilnika o zaštitnim zonama, za ovu vrstu izvorišta / izvorišta podzemnih voda u akviferima
intergranularne poroznosti sa stalnim uticajem i prihranjivanjem iz povremenih i stalnih otvorenih vodotokova / za
vodonosnik u kome je situiran kaptažni objekat vodovoda Lug-Brankovići utvrđuju se dvije zone sanitarne zaštite i to:
1)
I zaštitna zona – zona najstrožijeg režima zaštite;
2) II zaštitna zona – zona ograničenog režima zaštite;
Za vodonosnik izvorišta vodovoda Lug-Brankovići, granice zaštitnih zona utvrđene su u skladu sa članom 6.
Pravilnika o uvjetima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili
planiraju da koriste za piće.
1. I zaštitna zona (zona najstrožijeg režima zaštite)
Granica prve zaštitne zone vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići određena je u skladu sa članom
6. stav (1), (2), (3) i (4) Pravilnika.
Prva zaštitna zona vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići obuhvata prostor oko vodozahvatnog
objekta. Vanjske konture prve zaštitne zone su predstavljene sljedećim tačkama: 1I (X= 4 926 824.01, Y= 6 506
494.22), 2I (X= 4 926 816.64, Y= 6 506 479.19), 3I (X= 4 926 791.20, Y= 6 506 461.96), 4I (X= 4 926 788.63, Y= 6
506 464.15), 5I (X= 4 926 767.12, Y= 6 506 432.44), 6I (X= 4 926 736.86, Y= 6 506 405.49), 7I (X= 4 926 717.74, Y=
6 506 408.55), 8I (X= 4 926 722.15, Y= 6 506 449.29), 9I (X= 4 926 746.96, Y= 6 506 495.75) , 10I (X= 4 926 773.48,
Y= 6 506 504.57) , 11I (X= 4 926 804.49, Y= 6 506 516.65) , 12I (X= 4 926 808.46, Y= 6 506 489.48) , 13I (X= 4 926
819.59, Y= 6 506 494.25).
Zemljište prve zaštitne zone kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići se nalazi na parceli kč.8/9, k.č.75 K.O.
Goliješnica koje su u vlasništvu MZ Lug-Brankovići.
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Površina prve zaštitne zone izvorišta vodovoda Lug-Brankovići je P=5486.21 m2.
Unutar prve zone zaštite vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići situiran je eksploatacioni
vodozahvat sa vodozahvatnim instalacijama.
Situacioni položaj prve zaštitne zone vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići prikazan je na karti
R=1:25000, te situaciji R=1:2500 i R=1:500 u grafičkom prilogu (prilog br.10).
Član 8.
Područje I zaštitne zone kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići, nalazi se na području općine Žepče.
Predstavnici vlasnika vodoprivrednog objekta će u skladu sa važećim propisima o regulirati pitanje imovinsko-pravnih
odnosa sa vlasnicima zemljišta na području I zaštitne zone.
Član 9.
Na području I zaštitne zone nalaze se slijedeći objekti:
1. Kaptažni objekat sa pumpnom stanicom iz koga se vrši snabdijevanje pitkom vodom.
Na objektu iz tačaka 1. prethodnog stava ovoga člana nalaze se pripadajuće armature, elektro instalacije, oprema i
druga pripadajuća oprema.
Pored objekata iz stava 1. ovoga člana, na području I zaštitne zone mogu se, uz primjenu propisanih mjera zaštite,
graditi ili nalaziti i drugi vodoprivredni objekti, kao što su vodozahvatni objekti, rezervoari, pumpne stanice, trafostanice, administrativni objekti, prilazni i unutrašnji putevi i drugi objekti koji su neophodni za rad sistema za
vodosnabdijevanje.
Član 10.
Vodoprivredni i drugi objekti iz člana 9. ove odluke i njima propadajuća oprema u vlasništvu su općine Žepče.
Vlasnik prethodno opisanih objekata i opreme će odrediti Operatora vodovodnog sistema.
Vlasnik vodoprivrednih objekata uređivat će imovinskopravne odnose na projektovanim lokacijama hidrograđevinskih
objekata.
Vlasnik vodoprivrednih objekata nadležan je za sprovođenje svih zaštitnih mjera propisanih ovom odlukom na
području I zaštitne zone.
Nadležni kanton, Zeničko-dobojski, na čijoj se teritoriji nalaze zaštitne zone odgovorna je za provođenje svih zaštitnih
mjera propisanih ovom Odlukom.
Član 11.
Operator vodovodnog sistema obavezan je ograditi područje I zaštitne zone i istaći upozorenje o zabrani neovlaštenog
pristupa te osigurati stalni elektronski i/ili fizički nadzor.
Ograda iz prethodnog stava ovog člana mora biti izvedena na način da spriječi neovlašteni ili nasilni ulazak na
područje I zaštitne zone.
Član 12.
Vlasnici /operater/ su dužni na odgovarajući način obilježiti I zaštitnu zonu, što naročito uključuje naziv
vodozahvatnog objekta i zaštitne zone, naziv vlasnika i korisnika, broj dežurnog telefona za hitne slučajeve i
upozorenje o zabrani neovlaštenog pristupa.
Član 13.
Pristup ograđenim prostorima unutar I zaštitne zone dozvoljen je samo zaposlenim licima koje odredi Operator
vodovodnog sistema, nadležnim inspekcijskim organima za vrijeme vršenja kontrole, kao i drugim licima uz posebnu
dozvolu i evidenciju Operatora vodovodnog sistema, što se precizira općim aktom o održavanju i korištenju vodnih
objekata iz člana 20. stav 4. Zakona o vodama.
Član 14.
Lica koja stalno ili povremeno rade na objektima unutar I zaštitne zone moraju biti podvrgnuta periodičnim
liječničkim pregledima, u skladu sa odgovarajućim propisima o sanitarnoj zaštiti.
Član 15.
Mjere sanitarne zaštite u I zaštitnoj zoni utvrđuju se u skladu sa uvjetima Pravilnika o uvjetima za određivanje zona
sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda koje se koriste ili planiraju da koriste za piće. U ovoj zaštitnoj zoni
uspostavlja se najstrožiji režim zaštite, pri čemu se ne dozvoljavaju nikakve aktivnosti koje nisu u vezi sa radom
vodoprivrednih objekata za vodosnabdijevanje. Zbog toga se na području I zaštitne zone izvorišta i vodozahvatnih
objekata mogu nalaziti samo objekti i oprema koji su neophodni za rad.
U I zaštitnoj zoni dopuštena je, uz standardne mjere zaštite:
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- Izgradnja kanalizacije i drugih infrastrukturnih instalacija koje omogućuju redovno funkcionisanje objekata
vodozahvatnog područja;
- Prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava;
Rad vodoprivrednih i ostalih objekata kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići, kao i njima pripadajuće opreme,
mora se obavljati uz primjenu propisanih mjera zaštite, kako ne bi došlo do ugrožavanja izvorišta tokom rada u
normalnim i vanrednim situacijama.
2.

II zaštitna zona (zona strogog režima zaštite)
Član 16.

Područje II zaštitne vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići prostor od vanjske granice I zaštitne
zone do vanjske granice II zaštitne zone.
Granica druge zaštitne zone vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići određena je u skladu sa članom
6. stav (5) i (6) Pravilnika.
Vanjska granica II zaštitne zone definisana je sljedećim prijelomnim tačkama:
Područje II zaštitne vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići prostor od vanjske granice I zaštitne
zone do vanjske granice II zaštitne zone.
Granica druge zaštitne zone vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići određena je u skladu sa članom
6. stav (5) i (6) Pravilnika.
Vanjska granica II zaštitne zone definisana je sljedećim prijelomnim tačkama:
1II (X= 4 926 722.15, Y= 6 506 449.29), 2II (X = 4 926 664.66, Y= 6 506 404.58), 3II (X = 4 926 617.62, Y= 6 506
404.43), 4II (X = 4 926 443.55, Y= 6 506 453.71), 5II (X = 4 926 215.91, Y= 6 506 290.21), 6II (X = 4 926 020.86,
Y= 6 506 239.32), 7II (X = 4 925 877.56, Y= 6 506 179.60),
8II (X= 4 925 799.46, Y= 6 506 159.66), 9II (X= 4 925 593.39, Y= 6 506 132.61), 10II (X= 4 925 590.01, Y= 6 506
182.52), 11II (X= 4 925 780.15, Y= 6 506 206.76), 12II (X= 4 925 861.30, Y= 6 506 227.73), 13II (X= 4 926 181.22,
Y= 6 506 330.43), 14II (X= 4 926 385.50, Y= 6 506 462.28), 15II (X= 4 926 222.20, Y= 6 506 501.93), 16II (X=4 926
114.22, Y= 6 506 548.41), 17II (X=4 926 000.38, Y= 6 506 529.61), 18II (X=4 925 883.17, Y= 6 506 512.39), 19II
(X=4 925 763.98, Y= 6 506 429.83), 20II (X=4 925 669.48, Y= 6 506 440.02), 21II (X=4 925 534.01, Y= 6 506
508.72), 22II (X=4 925 555.10, Y= 6 506 554.26), 23II (X=4 925 743.05, Y= 6 506 478.35), 24II (X=4 925 865.42, Y= 6
506 560.78), 25II (X=4 925 983.90, Y= 6 506 576.83), 26II (X=4 926 121.28, Y= 6 506 598.09), 27II (X=4 926 238.13,
Y= 6 506 549.69), 28II (X=4 926 434.66, Y= 6 506 503.90), 29II (X=4 926 608.12, Y= 6 506 455.76), 30II (X=4 926
645.17, Y= 6 506 452.93), 31II (X= 4 926 683.88, Y= 6 506 487.51), 32II (X = 4 926 613.87, Y= 6 506 525.85), 33II (X
= 4 926 554.54, Y= 6 506 623.30), 34II (X = 4 926 437.87, Y= 6 506 681.36), 35II (X = 4 926 286.26, Y= 6 506
690.97), 36II (X = 4 926 223.39, Y= 6 506 750.57), 37II (X = 4 926 129.54, Y= 6 506 778.14), 38II (X= 4 926 095.41,
Y= 6 506 831.73), 39II (X= 4 926 025.67, Y= 6 506 806.91), 40II (X= 4 925 954.51, Y= 6 506 628.24), 41II (X= 4 925
857.83, Y= 6 506 942.97), 42II (X= 4 925 895.90, Y= 6 506 975.43), 43II (X= 4 925 981.67, Y= 6 506 871.24), 44II
(X= 4 926 034.09, Y= 6 506 857.06), 45II (X= 4 926 111.66, Y= 6 506 880.89), 46II (X=4 926 166.38, Y= 6 506
811.95), 47II (X=4 926 256.84, Y= 6 506 789.78), 48II (X=4 926 382.31, Y= 6 506 730.61),
49II (X=4 926 168.15,
Y= 6 506 894.56), 50II (X=4 926 126.31, Y= 6 506 962.27), 51II (X=4 926 076.52, Y= 6 506 982.82), 52II (X=4 926
094.78, Y= 6 507 029.38), 53II (X=4 926 152.64, Y= 6 507 005.49), 54II (X=4 926 214.93, Y= 6 506 916.42), 55II
(X=4 926 263.84, Y= 6 506 861.59), 56II (X=4 926 366.72, Y= 6 506 793.18), 57II (X=4 926 438.09, Y= 6 506
731.65), 58II (X=4 926 560.47, Y= 6 506 673.79), 59II (X=4 926 639.62, Y= 6 506 570.19), 60II (X=4 926 746.96, Y=
6 506 495.75).
Ukupna površina II zaštitne zone iznosi P= 184131.85 m2, dok je obim ovoga područja O=7452.95m.
Situacioni položaj druge zaštitne zone vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići prikazan je na karti
R=1:25000, te situaciji R=1:2500 u grafičkom prilogu (prilog br.10).
Član 17.
U skladu sa uslovima iz Pravilnika o uslovima za određivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta voda
koje se koriste ili planiraju da koriste za piće, na području II zaštitne zone vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda
Lug-Brankovići zabranjuje se u potpunosti, kada su u pitanju Urbanizacija i građevinski radovi:
- Izgradnja novih urbanih naselja;
- Proširenje postojećih urbanih naselja;
- Individualna stambena izgradnja uz korištenje samostalnih sistema za tretman otpadnih voda (npr. septičke
jame);
- Izvođenje ili obavljanje bilo kakvih aktivnosti koje izazivaju i/ili pospješuju eroziju tla;
Kada su u pitanju građevinski iskopi na području II zaštitne zone zabranjuju se u potpunosti sljedeće aktivnosti:
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- Iskopi u vodonosnom sloju;
- Izgradnja i rad kamenoloma i drugih pozajmišta materijala;
- Minerski i drugi građevinski radovi koji nisu u funkciji vodosnabdijevanja, a koji mogu poremetiti
kompoziciju vodonosnih slojeva;
- Izvođenje istražnih radova za naftu, mineralne vode, zemni plin kao i druge materije koje mogu ugroziti
kvalitet vode na izvorištu;
Dopuštene aktivnosti na području II zaštitne zone uz standardne mjere zaštite kada je u pitanju urbanizacija i
građevinski radovi su:
- Održavanje postojećih građevinskih objekata bez promjene namjene;
Član 18.
Kada su u pitanju Izgradnja i rad specijalnih objekata na području II zaštitne zone /Tranformatorske stanice i
manevarski vojni poligoni/ zabranjuju se u potpunosti ove aktivnosti.
Takođe se zabranjuje izgradnja novih, korištenje ili proširenje postojećih grobalja.
Član 19.
Kada su u pitanju Komunalne aktivnosti na području II zaštitne zone zabranjeno je:
- Ispuštanje nepročišćenih urbanih otpadnih voda;
- Izgradnja i rad postrojenja za tretman urbanih otpadnih voda;
- Odlaganje bilo kakvog čvrstog, građevinskog, komunalnog i drugog otpada;
- Izgradnja i rad sanitarnih deponija;
- Izgradnja i rad postrojenja za tretman mulja u sastavu postrojenja za tretman otpadnih voda;
- Izgradnja i rad postrojenja za tretman životinjskog otpada;
Član 20.
Na području II zaštitne zone od industrijskih aktivnosti zabranjene su:
- Podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponiranje, mljevenje i
preradu sirovina i jalovine;
- Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;
- Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari;
Na području II zaštitne zone zabranjeni su:
- Industrijski pogoni opasni po kvalitet vode /rafinerije, pogoni: metalne industrije, hemijske industrije,
gumarske industrije, industrije papira i celuloze, kožarske industrije i prehrambene industrije;
Na području II zaštitne zone od industrijskih aktivnosti zabranjene su:
- Podzemna i površinska eksploatacija mineralnih sirovina, izgradnja i rad objekata za deponovanje, mljevenje i
preradu sirovina i jalovine;
- Izvođenje istražnih i eksploatacionih bušotina za naftu i zemni gas;
- Izvođenje istražnih radova i eksploatacija radioaktivnih tvari;
Na području II zaštitne zone zabranjeni su:
- Industrijski pogoni opasni po kvalitet vode /rafinerije, pogoni: metalne industrije, hemijske industrije,
gumarske industrije, industrije papira i celuloze, kožarske industrije i prehrambene industrije;
- Gasne, termo i nuklearne elektrane;
- Industrijska skladišta i deponije (industrijskih sirovina i kemikalija opasnih za vode, radioaktivnih tvari i
otpada, šljake i pepela, industrijskog otpada opasnog za kvalitet vode);
- Prikupljanje i tretman industrijskih otpadnih voda (izgradnja i rad industrijskih kanalizacionih sistema,
izgradnja i rad postrojenja za tretman otpadnih voda i ispuštanje ili akumuliranje nepročišćenih industrijskih
otpadnih i rashladnih voda);
U II zaštitnoj zoni, od industrijskih aktivnosti, dopušteno je uz standardne mjere zaštite deponiranje industrijskog
otpada bezopasnog za kvalitet vode.
Član 21.
Kada su u pitanju transport i saobraćaj popis aktivnosti i nivo ograničenja u II zaštitnoj zoni je sljedeći:
A)
-

Saobraćaj- aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:
Izgradnja autocesta i cesta rezerviranih za motorni saobraćaj;
Izgradnja depoa za teška vozila;
Izgradnja i rad autobusnih stanica i terminala;
Izgradnja željezničkih pruga, ranžirnih stanica i terminala;
Izgradnja i rad aerodroma ili poletno-sletnih staza za korištenje u zračnom saobraćaju;
Izgradnja i rad cjevovoda za transport tekućina opasnih za kvalitet vode;
Cestovni transport kemikalija, tečnih goriva i drugih opasnih materija;
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Izgradnja urbanih prometnica i pripadajućih objekata (parkirališta, mostova, tunela, ...) u II zaštitnoj zoni dopuštena je
uz standardne plus dodatne mjere zaštite.
B)
-

Transport i skladištenje nafte i naftnih derivata koje se zabranjuju u potpunosti su:
Nadzemni ili podzemni spremnici;
Pretakališta;
Benzinske stanice uz prometnice;

Skladištenje ograničenih količina lož ulja ili pogonskog goriva za poljoprivredne strojeve za potrebe individualnih
domaćinstva u II zaštitnoj zoni dopuštena je uz standardne plus dodatne mjere zaštite.
Član 22.
Od aktivnosti vezanih za stočarstvo, poljoprivredu i šumarstvo popis i nivo ograničenja u II zaštitnoj zoni je sljedeći:
A) Stočarstvo - aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:
Intenzivna stočarska i peradarska proizvodnja;
Deponiranje čvrstog ili tečnog stajnjaka za pojedinačna domaćinstva;
Intenzivna ispaša stoke;
- Napajanje stoke iz površinskih vodotoka;
Stočarska i peradarska proizvodnja za vlastite potrebe pojedinačnih domaćinstava u II zaštitnoj zoni dopuštene su uz
standardne plus dodatne mjere zaštite.
B) Poljoprivreda - aktivnosti koje se zabranjuju u potpunosti:
- Skladištenje đubriva i pesticida;
- Poljoprivredna proizvodnja praćena intenzivnim korištenjem vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida
i insekticida;
- Navodnjavanje prečišćenim otpadnih vodama;
Poljoprivredna proizvodnja zdrave hrane bez korištenja vještačkih đubriva, stajnjaka, pesticida, herbicida i insekticida,
te prirodni uzgoj trave bez upotrebe đubriva i drugih agrotehničkih sredstava dopušteni u su uz standardne mjere
zaštite u II zaštitnoj zoni.
Kada je u pitanju šumarstvo zabranjena je nekontrolrana sječa i krčenje šume, dok je kontrolirana sječa i krčenje
dozvoljeno uz standardne mjere zaštite.
Član 23.
Od aktivnosti vezanih turizam i rekreaciju dopuštene su sljedeće aktivnosti uz standardne plus dodatne mjere zaštite:
- Izgradnja i rad sportsko-rekreacionih i banjsko-lječilišnih objekata;
- Kampovanje ili drugi vid organizovanog okupljanja ljudi u prirodi;
- Izgradnja i rad otvorenih sportskih terena;
Rekreacioni i sportski ribolov u II zaštitnoj zoni dopušten je uz standardne mjere zaštite.
III

POSEBNE MJERE KONTROLE

Član 24.
Praćenje promjena u slivu vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići koje mogu uticati na kvalitet
vode u bunaru sprovodi se mjerama posebne kontrole, koje naročito uključuju:
IV

inspekcijske kontrole slivnog područja.

NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE ODLUKE

Član 25.
Kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Zeničko-dobojskog kantona vrši upravni nadzor nad
provođenjem ove odluke.
Član 26.
Inspekcijski nadzor nad provođenjem ove odluke, odnosno nad provođenjem režima i mjera zaštite propisanih ovom
odlukom vrše nadležni inspekcijski organi u skladu sa važećim propisima.
V

KAZNENE ODREDBE

Član 27.
Novčanom kaznom od 1.000 do 5.000 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice:
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1. Ako vrši aktivnosti koje se u pojedinim zaštitnim zonama zabranjuju u potpunosti;
2. Ako vrši aktivnosti koje se u pojedinim zaštitnim zonama koje se dopuštaju, ali ne provodi standardne i
dodatne mjere zaštite;
3. Ako vrši aktivnosti koje se u pojedinim zaštitnim zonama koje se dopuštaju, ali ne provodi standardne mjere
zaštite;
4. Ako vrši izvođenje radova, izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim
mjerama propisanim ovom Odlukom;
5. Ako ne postupi u skladu sa čl. 10. ove Odluke;
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kaznit će se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom u iznosu od 100 do
1.000 KM.
Član 28.
Novčanom kaznom od 100 do 500 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice:
1. Ako vrši izvođenje radova, izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili obavlja aktivnosti protivno zaštitnim
mjerama propisanim u čl. 12., 14., i 15. ove Odluke;
VI

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 29.
Sastavni dio ove odluke je grafički prilog na kome su prikazane granice zona sanitarne zaštite vodonosnika kaptažnog
objekta vodovoda Lug-Brankovići.
Član 30.
Na područjima I i II zaštitne zone izvršit će se uređenje prostora i provođenje zaštitnih mjera u skladu sa ovom
odlukom i projektom zaštite u roku od dvije godine od dana njenog donošenja.
Nadležni organi dužni su izvršiti radnje iz člana 8. stav 2. ove odluke u roku od tri mjeseca od dana njenog donošenja.
Općina Žepče kao vlasnik dužna je izvršiti radnje iz čl. 10., stav 2 i 4 ove odluke u roku od šest mjeseci od dana
njenog donošenja, a operater (korisnik) vodoprivrednih objekata dužna je izvršiti radnje iz čl. 10., stav 3 u istom roku.
Član 31.
Donosioci planskih dokumenata (vodoprivredna osnova, šumsko-privredna osnova) dužni su iste uskladiti sa
odredbama ove odluke u roku od 6 mjeseci od dana njenog donošenja.
Član 32.
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine Žepče”.
Broj:01-25-62/18
Datum,30.04.2018.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 42. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:
1/14) i članka 23. Statuta općine („Službeni glasnik općine Žepče“ broj: 4/09) Općinsko vijeće Žepče na 16. sjednici
održanoj 26.04.2018.godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče
Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče objavljenom u „Službenom glasniku
općine Žepče“ broj 1/77 i 4/13.
Članak 2.
Parcijalna izmjena Regulacionog plana grada Žepče, obuhvata zemljište u ulici Stjepana Tomaševića u Žepču,
označeno sa k.č. broj: 88/3 upisana u Zemljišnoknjižni uložak broj 110 KO Žepče – grad, te Posjedovni list 624 KO
Žepče-grad, vlasnik Pujagić ( Muhamed ) Senad iz Gračanice vlasništvo 1/1, u svrhu rekonstrukcije, odnosno
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dogradnje i nadogradnje postojećeg objekta čije su, dimenzije 14,13 x 9,14, te katnosti P+1+Pot, a dogradnja
planiranog objekta je:
- dogradnja 1 – 12,25 x 7,25 m,
- dogradnja 2 – 9,68 x 2,4 m,
- dogradnja 3 – 14,18 x 1,5 m,te
- dogradnja 4 – 6,56 x 2,0 m, katnost P+3.
Članak 3.
Poslovi izrade Urbanističkog projekta za izgradnju objekta iz članka 2. ove Odluke, povjerit će se Pravnom licu
registriranom za obavljanje tih poslova, sukladno Zakonu o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: nosilac izrade
dokumenta).
Članak 4.
Urbanističkim projektom – urbanističko tehničkim uvjetima odredit će se detalji: veličina i oblik urbanističko
građevinske parcele, pristupnog puta i detaljna obrada vanjskog uređenja lokacije- objekta sa svim pratećim
sadržajima za traženu namjenu.
Članak 5.
Urađeno parcijalno rješenje – Urbanistički projekt činit će sastavni dio Regulacionog plana grada Žepče.
Članak 6.
O provođenju ove Odluke i usklađivanje izrade urbanističko tehničke dokumentacije sa zakonskim propisima starat
će se Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Žepče“.
Broj:01-23-63/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 42. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:
1/14) i članka 23. stav. 1.alineja 4. Statuta općine („Službeni glasnik općine Žepče“ broj: 4/09) Općinsko vijeće Žepče
na 16. sjednici održanoj 26.04.2018. godine, donosi
ODLUKU
o pristupanju parcijalnoj izmjeni
Regulacionog plana grada Žepče
Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče („Službeni glasnik općine Žepče“
broj: 1/77).
Članak 2.
Parcijalna izmjena regulacionog plana grada Žepče odnosi se na zemljište označeno sa:
k.č. 393/40 zv. „ Trišnjica“ oranica/njiva I klase, površine 815 m2, upisana u posjedovni list 128 KO Žepče-van,
DS korisnik Općina Žepče, u svrhu izgradnje (potvrđivanja stanja na terenu) izgrađene prilazne prometnice sa
regionalne ceste do objekta plato Nove Trgovine i oblikovanja susjednih izgrađenih građevinskih parcela.
Članak 3.
Poslovi izrade Urbanističkog projekta za izgradnju objekta iz članka 2. ove Odluke, povjeravaju se Pravnoj osobi
registriranoj za obavljanje tih poslova sukladno Zakonu o javnim nabavkama.
Članak 4.
Urbanističkim projektom – urbanističko tehničkim uvjetima odredit će se veličina i oblik urbanističko građevne
parcele i drugi Zakonom propisani uvjeti.
Članak 5.
Urađeno parcijalno rješenje – Urbanistički projekt činit će sastavni dio Regulacionog plana grada Žepče, usvojenog
Odlukom SO-e broj: 01-023-85/77 od 10.03. 1977. godine i objavljan u („Službeni glasnik općine Žepče“, broj 1/77).
Članak 6.
O provođenju ove Odluke i usklađivanje izrade urbanističko tehničke dokumentacije sa propisima starat će se Služba
za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče.
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Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Žepče“.
Broj:01-23-64/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju parcijalne izmjene
Regulacionog plana grada Žepče
Članak 1.
Ovom Odlukom odlučuje se parcijalnoj izmjeni Regulacionog plana grada Žepče ( “Službeni glasnik Općine Žepče”,
broj: 4/13 ).
Članak 2.
Parcijalna izmjena Regulacionog plana grada Žepče, obuhvaća zemljište označeno sa k.č. 725/199, ukupne površine
5723 m2, upisano u PL 128, KO Žepče – van, posjed Općina Žepče, u svrhu cijepanja građevinske parcele s novim
sadržajima u odnosu na postojeće stanje. Na parceli broj 1. predviđena je izgradnja Doma za umirovljenike, a na
parceli broj 2. administrativno – trgovinski objekt.
Članak 3.
Točan položaj novo planiranih objekata sa detaljnim opisom i izmjerama, i regulacionom linijom, prikazan je na
grafičkom dijelu Plana parcelacije, urađenog od strane Službe za graditeljstvo i prostorno uređenje općine Žepče, broj:
03-23-4-454/18 od 13.04.2018.godine, koja će se starati o daljem provođenju ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Žepče“.
Broj:01-23-65/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 23. Statuta Općine Žepče (Sl. glasnik Općine Žepče, broj 04/09), Općinsko vijeće Žepče na svojoj
16. sjednici, održanoj 26.04.2018.godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama odluke o javnom redu i miru
Članak 1.
U Odluci o javnom redu i miru na području općine Žepče (Službeni glasnik Općine Žepče broj 4/07) u Članku
2, Stav 1. mijenja se tačka 10 i sad glasi:
„Izvođenje muzike uživo i upotreba uređaja za reprodukciju muzike u ugostiteljskim objektima:
a) u zatvorenom prostoru u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili
njihovoj neposrednoj blizini od 24.00 do 06.00 sati;
b) baštama ugostiteljskih objekata koji se nalaze u stambeno poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj
blizini od 24.00 do 06.00 sati:
c) u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u stambeno-poslovnim zgradama ili njihovoj neposrednoj blizini
u zatvorenim prostorijama od 24.00 do 06.00, a u baštama tih objekata uz upotrebu pojačala zvuka od
24.00 do 06.00 sati“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine Žepče“.
Broj:01-04-66/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Temeljem članka 23. Statuta Općine Žepče (Sl. glasnik Općine Žepče, broj 04/09), Općinsko vijeće Žepče na svojoj
16. sjednici, održanoj 26.04.2018. godine, donosi:
ODLUKU
o izmjenama odluke o radnom vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na području općine žepče
Članak 1.
U Odluci o radnom vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na
području općine Žepče (Službeni glasnik Općine Žepče broj 5/12) u Članak 6. mijenja se i glasi:
„Radno vrijeme restorana, ugostiteljskih objekata za ishranu i ugostiteljskih objekata za piće može trajati
svakim danom od 7,00 do 24,00 sata a u dane vikenda (petak i subota), vjerske blagdane i državne praznike može
trajati i jedan sat duže.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz prethodnog stava ovog članka u ljetnom periodu počev od 15.06. do
15.09. može trajati svakim danom do 01,00 sat.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata tipa: noćni bar, disko klub, diskoteka, disco bar može trajati svakim
danom do 01,00 sat u dane vikenda, vjerske blagdane, jedan sat duže.
Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz prethodnog stava ovog člana u ljetnom periodu počev od 15.06. do
15.09. može trajati svakim danom do 02,00 sata a u vrijeme vikenda, vjerskih blagdana i državnih praznika do 03.00
sata.“
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine Žepče“.
Broj:01-02-67/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
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 Žepče je na svojoj 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Općinsko vijeće Žepča prihvata Informaciju - periodično financijsko izvješće Proračuna Općine Žepče za
period 01.01.-31.03.2018.godine.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-14-68/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine je donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvješće o radu JU ''Centar za socijalni rad'' Žepče za 2017.godinu.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-35-69/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine je donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvješće o radu JP ''Komunalno''d.o.o. Žepče za 2017.godinu.
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2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01-23-70/18
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.04.2018.
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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine je donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvješće o radu i poslovanju JU ''Dom kulture'' Žepče za 2017.godinu.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01-40-71/18
Datum,30.04.2018.

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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine je donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvješće o radu JZU 'Gradska ljekarna'' Žepče za 2017.godinu.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01-37-72/18
Datum,30.04.2018.

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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine je
donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Općinsko vijeće odobrava SMŠ ''Žepče'' Žepče po BNPiP odjel ''Web dizajner'', ukoliko se ispune tehničke i
kadrovske pretpostavke za izvođenje nastave.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01-38-73/18
Datum,30.04.2018.

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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine je donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Prima se k znanju Informacija o zimskom održavanju lokalnih puteva na području općine Žepče za sezonu
2017/2018.godinu.
2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-23-74/18
Datum,30.04.2018.

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

Broj 4 – Strana 14

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽEPČE

30.travanj 2018.godine

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 16. sjednici održanoj 26.04.2018.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 15. sjednice Općinskog vijeća održane 27.03.2018.godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-02-75/18
Datum,30.04.2018.

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

KAZALO
-

Plana upisa učenika u srednje škole za školsku 2018.-2019.godinu
Odluka o usvajanju Plana javno-privatnog partnerstva za period 2018.-2020.godine
Odluka o prijenosu na upravljanje i gospodarenje objekata vodovoda u MZ Lug-Brankovići, Ozimica i
Goliješnica
Odluka o zaštiti vodonosnika kaptažnog objekta vodovoda Lug-Brankovići
Odluka o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče-po zahtjevu Pujagić Senad
Odluka o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče
Odluka o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana – Novo naselje
Odluka o izmjenama Odluke o javnom redu i miru
Odluka o radnom vremenu u ugostiteljskim,trgovinskim, zanatskim, uslužnim i drugim objektima na
području općine Žepče
Zaključak-broj:01-14-68/18
Zaključak-broj:01-35-69/18
Zaključak-broj:01-23-70/18
Zaključak-broj:01-40-71/18
Zaključak-broj:01-37-72/18
Zaključak-broj:01-38-73/18
Zaključak-broj:01-23-74/18
Zaključak-broj:01-02-75/18

