30.siječanj 2019.godine

SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE ŽEPČE
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Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče, članka 53. Poslovnika općinskog vijeća/"Sl.glasnik općine
Žepče", broj: 4/09/, Općinsko vijeće na svojoj 22. sjednici održanoj 29.01.2019.godine, je donijelo:
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE ZA 2019.GODINU
I-UVOD
U skladu s pravima i obavezama predviđenim Ustavom, zakonom, Statutom općine Žepče /u daljem tekstu
Statut/i Poslovniku Općinskog vijeća Žepče, /u daljem tekstu Poslovnik/ Općinsko vijeće Žepče /u daljem tekstu
Vijeće/ utvrđuje Program rada za period siječanj-prosinac 2019.godine.
Program rada Vijeća utvrđuje poslove i zadatke Vijeća, njihov osnovni sadržaj i način izvršavanja, ciljeve,
aktivnosti i djelovanje u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom poslova i zadataka.
Općinsko vijeće će u 2019.godini, poštujući proceduru propisanu Poslovnikom, uzimati u razmatranje nacrte i
prijedloge odluka i drugih akata ovlaštenih predlagača.
Pored zadataka iz nadležnosti Vijeća ovim Programom će biti obuhvaćene teme o aktuelnim životnim
pitanjima građana.
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 Načelnik Općine.
S ciljem sagledavanja stanja u određenim oblastima iz nadležnosti Vijeća i preduzimanja mjera za poboljšanje u
tim oblastima, Programom je planirano i razmatranje informacija i izvješćea.
Vijeće će razmatrati i druga pitanja koja nisu predviđena ovim Programom rada a za njihovim razmatranjem se
ukaže potreba.
II - SADRŽAJ PROGRAMA
Općinsko vijeće Žepče u 2019.godini razmatrat će slijedeća pitanja:
A/ U periodu siječanj-travanj
- Izvješće o radu Općinskog vijeća za period VII-XII 2018.
Obrađivač: Predsjedavajući i Sekretar Vijeća
Rok: siječanj 2019.
-Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2019.godinu
Obrađivač: Predsjedavajući i Sekretar Vijeća
Rok: siječanj 2019.g.
- Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2018.g.
Obrađivač: Predsjednik Komisije
Rok: siječanj 2019.g.
- Informacija o radu Biroa za zapošljavanje za 2018.g.
Obrađivač: Direktor
Rok: siječanj 2019.g.
- Informacija o stanju sigurnosti lica i imovine na području općine Žepče za 2018.g.
Obrađivač: PU Žepče
Rok: siječanj 2019.g.
-Prijedlog Odluke o usvajanju Regulacijskog plana ''Novo Žepče''
Obrađivač:Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje
Rok:siječanj 2019.g.
-Izvješće o implementaciji Akcionog plana za 2018.godinu i usvajanje Akcionog plana
za strateško planiranje za 2019.g.
Obrađivač: RAŽ Žepče
Rok: veljača 2019.g.
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- Izvješće o radu Općinskog načelnika i radu općinskih službi za upravu za 2018.g.
Obrađivač: Općinski načelnik i Službe za upravu
Rok: veljača 2019.g
-Usvajanje Akcionog plana za 2019.g. Strategija razvoja Općine 2018.-2027.g.
Obrađivač: RAŽ
Rok: veljača 2019.g.
-Usvajanje Akcionog plana za 2019.godinu
(PKI 2015.-2019.)
Obrađivač: RAŽ
Rok:veljača 2019.g.
-Svečana Akademija povodom Dana nezavisnosti BiH
Obrađivač: Predsjedavajući O V
Rok: veljača 2019.g.
-Izvješće o izvršenju lokalnog plana zapošljavanja za 2018.godinu i Godišnji plan za 2019.g.
Obrađivač: RAŽ Žepče
Rok: veljača 2019.
- Izvješće o radu Općinskog pravobranilaštva Žepče za 2017. i 2018.godinu
Obrađivač: Općinski pravobranitelj
Rok: veljača 2019.g.
-Prijedlog Odluke o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2019.g.
Obrađivač: Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje
Rok: veljača 2019.g.
-Prijedlog Odluke o cijenama vodnih usluga utvrđenih po usvojenoj metodologiji i PSA ugovoru u okviru
MEG projekta
Obrađivač: JP ''Komunalno'' d.o.o. Žepče
Rok:veljača 2019.g.
-Prijedlog Odluke o vršenju usluga vodosnabdjevanja i odvodnje otpadnih voda na području općine Žepče
Obrađivač: JP ''Komunalno'' d.o.o. Žepče
Rok:veljača 2019.g.
-Prijedlog Odluke o dodjeli JP ''Komunalno'' d.o.o. na upravljanje i održavanje vodovoda Vinište-Faza II
Obrađivač: JP ''Komunalno'' d.o.o. Žepče
Rok:veljača 2019.g.
-Izvješće o radu Lokalnog ekonomskog foruma općine Žepče za
2018.godinu i provođenju politike javno-privatnog dijaloga u općini Žepče
Obrađivač: RAŽ Žepče
Rok:ožujak 2019.g.
-Izvršenje Proračuna općine Žepče za 2018.godinu
Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije
Rok: ožujak 2019.g.
- Izvješće o radu RAŽ-a za 2018.godinu
Obrađivač: RAŽ Žepče
Rok: ožujak 2019.g.
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-Izvješće o radu i finansijskom poslovanju JU "Opća biblioteka" Žepče za 2018.g.
Obrađivač: Rukovodstvo /direktor i Upravni odbor/
Rok: ožujak 2019.g.
-Izvješće o radu i finansijskom poslovanju JU ''Dom zdravlja sa stacionarom''Žepče za 2018.g.
Obrađivač: JU ''Dom zdravlja sa stacionarom''Žepče
Rok:ožujak 2019.g.
-Izvješće o rezultatima istraživanja ''Ispitivanje zadovoljstva građana radom javne uprave i radom
Općinskog vijeća''
Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Rok:ožujak 2019.g.
-Imenovanje novog saziva LEF-a za period 1019.-2023.g.
Obrađivač: Općina Žepče
Rok:ožujak 2019.g.
-Usvajanje plana rada Općinske uprave Žepče za 2019.godinu
Obrađivač:Općinski načelnik
Rok:ožujak 2019.g.
-Prijedlog Odluke o dodjeli JP ''Komunalno'' d.o.o. na upravljanje i gospodarenje vodovoda Opšenik
Obrađivač: JP ''Komunalno'' d.o.o. Žepče
Rok:ožujak 2019.g.
-Prijedlog Odluke o prijenosu JP ''Komunalno'' d.o.o. nadležnosti upravljanja kanalizacije u
prigradskim mjesnim zajednicama
Obrađivač: JP ''Komunalno'' d.o.o. Žepče
Rok:ožujak 2019.g.
-Prijedlog Odluke o vršenju usluga centralnog grijanja na području općine Žepče
Obrađivač: JP ''Komunalno'' d.o.o. Žepče
Rok:ožujak 2019.g.
-Izvješće o radu i finansijskom poslovanju JP "Komunalno" Žepče za 2018.g.
Obrađivač: JP ''Komunalno'' Žepče
Rok: travanj 2019.g.
- Izvješće o radu i finansijskom poslovanju JU ''Dom kulture'' Žepče za 2018.g.
Obrađivač: direktor i Upravni odbor
Rok: travanj 2019.g.
-Izvješće o radu i finansijskom poslovanju JU ''Centar za socijalni rad'' Žepče za 2018.g.
Obrađivač: direktor i Upravni odbor
Rok: travanj 2019.g.
-Izvješće o radu i finansijskom poslovanju JZU "Gradska apoteka" Žepče za 2018.g.
Obrađivač: direktor i Upravni odbor
Rok: travanj 2019.g.
- Prijedlog plana upisa učenika za školsku 2019-2020.g.
Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti i LEF
Rok: travanj 2019.g.
-Finansijsko izvješće za period siječanj-ožujak 2019.g.
Obrađivači: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije
Rok: travanj 2019.
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- Informacija o zimskom održavanju puteva za 2018.g.
Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije
Rok: travanj 2019.g.
B/U periodu svibanj – kolovoz
-Informacija o radu mjesnih zajednica na području općine Žepče
Obrađivač:Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Rok:svibanj 2019.g.
- Informacija o stanju NUS-a I MES-a za 2018.g.
Obrađivač: Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba
Rok: svibanj 2019.g.
-Informacija o radu udruženja
Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Rok: svibanj 2019.g.
-Informacija o stanju sporta i sportskih klubova na području općine Žepče za 2018.g.
Obrađivač:Sportski savez i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti
Rok:srpanj 2019.g.
- Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period I-VI.2019.g.
Obrađivač: Predsjedavajući O V i predsjednici Komisija
Rok: srpanj 2019.g.
-Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća
Obrađivači: pomoćnici Općinskog načelnika
Rok: srpanj 2019.g.
C/ U periodu rujan – prosinac
- Izvješće o izvršenju Proračuna općine Žepče za period I-VI 2019.g.
Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije
Rok: rujan 2019.g.
- Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Žepče za 2019.godinu
Obrađivač: Komisija za izbor i imenovanje
Rok: rujan 2019.g.
- Svečana sjednica povodom 14.10. Dana Općine
Obrađivač: Predsjedavajući OV, Općinski načelnik i Sekretar
Rok: listopad 2019.g
- Izvješće o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2018/2019.g.
OŠ "Žepče" Žepče
OŠ "Begov Han" Begov Han
OŠ "Fra Grga Ožujakić" Ozimica
OŠ "Abdulvehab Ilhamija" Željezno Polje
SMS "Žepče" Žepče
Glazbena škola "Katarina Kosaca Kotromanić" Žepče
Obrađivač: Direktori i školski odbor
Rok: listopad 2019.g.
-Finansijsko izvješće za period siječanj-rujan 2019.
Obrađivači: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije
Rok: studeni 2019.g.
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- Nacrt Proračuna općine Žepče za 2020.godinu
Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije
Rok: studeni 2019.g.
-Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2020.godinu
Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije
Rok: studeni 2019.g.
-Izvješće savjetnika za stručno-pedagoški nadzor osnovnog i srednjeg obrazovanja općine Žepče
Obrađivač: Savjetnici
Rok: studeni 2019.g.
- Svečana akademija povodom Dana državnosti
Obrađivač: Predsjedavajući O V
Rok: studeni 2019g.
- Prijedlog Proračuna općine Žepče za 2020.g.
Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije
Rok: prosinac 2019.g.
-Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2020.godinu
Obrađivač:Služba za gospodarstvo i financije
Rok:prosinac 2019.g.
- Izvješće o radu OV za period VII –XII. 2019.godine
Obrađivač: Predsjedavajući O V i Sekretar O V
Rok: prosinac 2019.g.
- Nacrt plana rada Općinskog vijeća za 2020.godinu
Obrađivač: Predsjedavajući O V i Sekretar O V
Rok: prosinac 2019.g.
-Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća
Obrađivači: pomoćnici Općinskog načelnika
Rok: prosinac 2019.g.
Kolegij Općinskog vijeća Žepče je saglasan da u saradnji sa Misijom OSCE u 2019.godini poboljšava:
- provođenje preporuka usaglašenih sa Misijom OSCE u BiH o unapređenju
komunikacijske, učesničke i nadzorne funkcije Vijeća
- razmatranje provođenja aktivnosti u zajednici s ciljem promocije i jačanja društvene
povezanosti u Općini Žepče
III - RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA
Stalna radna tijela Općinskog vijeća će kontinuirano razmatrati akte i materijale iz sadržaja Programa, davati mišljenja
Općinskom vijeću, odnosno vršiti poslove koji su im određeni Poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
IV - MJERE ZA IZVRŠAVANJE PROGRAMA
Obrađivači materijala koji su predviđeni ovim programom dužni su se pridržavati rokova iz ovog programa i rokova koje im
odredi Općinski načelnik, kao i procedure donošenja odluka propisane Poslovnikom Općinskog vijeća Žepče.
Pripremljene materijale predlagač je obavezan dostaviti najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice Vijeća, na kojoj je
planirano razmatranje određenog pitanja, kako bi mogli u roku predviđenim Poslovnikom Općinskog vijeća dostaviti
materijal vijećnicima.
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U pripremi propisa i akata mora se ispoštovati utvrđeni postupak uz obavezno obrazloženje, koje treba da sadrži
pravi osnov za donošenje, razloge donošenja, načela na kojima treba da se urede određena pitanja u odgovarajućoj oblasti,
finansijska i druga sredstva potrebna za provođenje odluke ili općeg akta i način njegovog obezbjeđenja.
Obrađivač materijala će materijale obrađivati stručno, kvalitetno i sa prijedlogom zaključaka koji će odražavati
sadržaj materijala i koji će omogućiti provođenje zaključaka.
Predsjedavajući Vijeća će voditi računa o provođenju Programa obavještavanjem Obrađivača 30 dana
prije o planiranom stavljanju pojedinih tačaka na sjednicu Vijeća.
Broj:01-02-6/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH (''Službene novine Federacije BiH'',
broj:49/06), članka 23. Statuta općine Žepče (''Službeni glasnik općine Žepče'',broj:4/09), a vezano za članak 7.
Zakona o stvarnim pravima u Federaciji Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije BiH'', broj: 66/13) i
člankom 37. Zakona o sportu (''Službene novine ZDK, broj: 11/02, 1/04, 9/11), Općinsko vijeće na svojoj 22. sjednici
održanoj 29.01.2019.godine , d o n o s i
ODLUKU
o pokretanju postupka za stjecanje svojstva javnog dobra
Članak 1.
Ovom odlukom pokreće se postupak u svrhu određivanja svojstva javnog dobra prostora nogometnog stadiona
u Žepču, zemljište sa izgrađenim objektima kao jedinstvena funkcionalna cjelina sportsko-rekreativnog karaktera (u
daljem tekstu: ''Nogometni stadion'').
Članak 2.
Nekretnine koje su predmet postupka iz članka 1. ove Odluke su katastarske čestice, iz z-k. uloška broj 1. k.o.
SP-Žepče-grad, broj 044-0-NAR-15-000 169 i P.L. br.256 KO Žepče-grad,sa izgrađenim objektima, uređajima i
pripadajućim dijelovima:
-k.č. 41 livada Mecanovača od 453 m2
-k.č. 42 livada Mecanovača od 510 m2,
-k.č. 197 livada Igralište od 631 m1,
-k.č. 198 nogometni stadion i tribine u naravi privredna zgrada od 8009 m2,
-k.č. 198 pomoćni objekat, u naravi privredna zgrada od 20 m2,
-k.č. 198 zeleni pojas u naravi ost.nepl.zemljište od 1.667 m2,
-k.č. 199/2 put u naravi pristupni put od 224 m2
-k.č. 206/1 pomoćni stadion u naravi fiskulturno igralište od 6400 m2,
-k.č. 206/1 zeleni pojas u naravi ost.nepl.zemljište od 6.010 m2,
-k.č. 206/2 klupski objekat u naravi privredna zgrada od 318 m2,
-k.č.207 kod Igrališta u naravi livada od 632 m2,
-k.č. 208 Mecanovača u naravi livada od 2.854 m2,
-k.č. 209 Igralište u naravi livada od 6.576 m2,
-k.č. 475/4 Krajnjača potok od 672 m2.
Članak 3.
U postupku stjecanja, odnosno određivanja svojstva javnog dobra na nekretninama iz članka 2. ove Odluke
Općina Žepče će putem nadležnih općinskih službi i drugih tijela poduzeti
sve potrebne stručne, tehničke, upravne i druge radnje, te riješiti sva pitanja u pogledu imovinskopravnih odnosa,
uključujući prava upisanih titulara, prestanak prava, te uspostavu novog stanja i odnosa na tim nekretninama.
Članak 4.
Način upravljanja, vođenja brige i odgovornosti za nekretnine iz članka 2. ove Odluke će biti uređen
konačnom odlukom o određivanju svojstva javnog dobra za predmetne nekretnine.
Članak 5.
Na temelju ove Odluke na nekretninama iz članka 2. Odluke, u zemljišnoj knjizi, koja se vodi u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Žepču i u Katastru Općine, će biti izvršen upis:
a) zabrane raspolaganja i otuđenja, te
b) zabilježbe, postupka određivanja svojstva javnog dobra.
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Upisi zabrane i zabilježbe iz stava 1. ovog članka su privremenog karaktera i ostaju na snazi
do okončanja postupka određivanja svojstva javnog dobra.
Članak 6.
Konačni upis na nekretninama iz članka 2. ove Odluke u Katastru općine Žepče i zemljišnoj knjizi, koja se
vodi u zemljišno-knjižnom uredu Općinskog suda u Žepču će biti izvršen na temelju Odluke o određivanju svojstva
javnog dobra.
Članak 7.
Općinski načelnik Općine Žepče se zadužuje za vođenje i koordiniranje svih potrebnih aktivnosti u cilju
realizacije ove Odluke.
Članak 8.
Za autentično tumačenje ove odluke nadležno je Općinsko vijeće Općine Žepče.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku općine Žepče.
Broj:01-23-7/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 24. stav 1. i 3. i članka 37. 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 22. sjednici održanoj 29.01.2019.godine, donosi:
ODLUKU
o provođenju Regulacijskog plana ''Novo Žepče'' Žepče
Članak 1.
Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih Regulacijskim planom ''Novo Žepče'' (u daljem tekstu Plan), ovom Odlukom
daju se uslovi korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora, dobara na prostoru obuhvaćenom planom, te način i
postupak za njegovo provođenje“.
Članak 2.
Plan je provedbeni dokument koji se sastoji iz tekstualnog i grafičkog dijela sa slijedećim sadržajem:
1/ TEKSTUALNI DIO:
A) Izvod iz urbanističke osnove,
B) Projekcija izgradnje i uređenja prostora,
C) Odluka o provođenju plana.
2/ GRAFIČKI DIO:
1. GRANICA OBUHVATA REG. PLANA‘’NOVO ŽEPČE’’
2. POSTOJEĆE STANJE (ORTOPHOTO)

1: 2000

3. URBANISTIČKORJEŠENJE-SINTEZNI PRIKAZ

1: 2000

4. PLANIRANA PARCELACIJA

1:2000

5. REGULACIONE I GRAĐEVINSKE LINIJE

1:1000

6. SITUACIJA- PROMETNICE

1: 2000

7. SITUACIJA - INFRASTRUKTURA

1: 2000

„Članak 3.
(1) Sve intervencije u prostoru na obuhvatnom području moraju biti u skladu sa Regulacijskim planom.
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(2) Pod intervencijom se smatra vršenje građevinskih i drugih radova, promjena namjene površina, izmjena
nivelacionih elemenata, regulacijskih i građevinskih linija, katnosti objekata, te izmjena svih ili
pojedinačnih sadržaja planiranih na ovom prostoru.“
Članak 4.
(1) Svi pravni i fizički subjekti kao i svi nosioci javnih ovlaštenja obavezni su da svoje djelovanje na
području koje je obuhvaćeno planom, obavljaju u skladu sa Odlukom.
(2) Na obuhvatnom području Regulacijskog plana, od momenta stupanja na snagu, zabranjuju se sveradnje
koje su u suprotnosti sa Planom.“
Članak 5.
(1) Provođenje Plana vrši se putem lokacijske informacije koju izdaje općinski organ nadležan za poslove
urbanizma.
(2) Lokacijska inforamcija izdaje se temeljem Regulacijskog plana za svaki objekat i sadržaj za koji se
planira izgradnja, a utvrđuje se urbanističko-tehničkim uslovima u sastavu urbanističke saglasnosti.
(3) Lokacijska inforamcija se izdaje za cijelu građevinsku parcelu utvrđenu ovim Regulacijskim planom
(prema planu parcelacije) ili za dio građevinske parcele koji svojom izgradnjom predstavlja građevinsku
cjelinu.
(4) Lokacijska informacija se izdaje sa karakterom stalnog trajanja. Izuzetno se može dati sa karakterom
privremenog trajanja, i to za sadržaje i objekte propisane važećim Zakonom.
(5) Općinski organ nadležan za poslove urbanizma dužan je da odbije sve zahtjeve za izdavanje lokacijske
informacije koji nisu u skladu sa ovim planom.”
Članak 6.
(1) Izgradnja objekata, vršenje građevinskih i drugih radova odobrava se, ako je prethodno utvrđeno da su
ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i ovim Regulacijskim planom, što se potvrđuje izdavanjem
odobrenja za građenje.
(2) Odobrenje za građenje izdaje općinski organ nadležan za poslove urbanizma na način i postupak
utvrđen važećim Zakonom o građenju Zeničko-dobojskog kantona.
Članak 7.
(1) U toku provođenja plana ne mogu se vršiti bitne izmjene Regulacijskog plana, kao što su namjena
površina, katnost objekata, osnovne prometnice, smanjenje širine prometnica i smanjenje kapaciteta
infrastrukturne mreže, graditi van građevinske linije, odnosno ne može se mijenjati osnovna koncepcija
Regulacijskog plana. Mogu se vršiti samo manja odstupanja u odnosu na gabarite objekata unutar
građevinske linije utvrđene Regulacijskim planom.
DIO DRUGI

GRANICA REGULACIJSKOG PLANA

Članak 8.
Namjena površina prema grafičkom prilogu br.3.
DIO TREĆI

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA

Članak 9.
(1) Lokacijskom informacijom za izgradnju objekata, grupe objekata ili cjelovitih kompleksa, kao i sadržaja u
naselju, utvrđuju se i urbanističko-tehnički uvjeti u skladu sa ovim Planom.
(2) Izgradnja objekata, grupe objekata ili cjelovitih kompleksa, vršenje građevinskih i drugih radova na
površini ili ispod površine zemlje, kao i promjena namjene objekata ili zemljišta,postavljanje stubova,
reklama, odvođenje i ispuštanje otpadnih voda, svako nadziđivanje i doziđivanje, svakakonstruktivna
rekonstrukcija i adaptacija koja ne spadau redovno održavanje objekata, te postavljanje ograda, potpornih
zidova i dr., utvrđuje se urbanističko-tehničkim uvjetima u sastavu urbanističke suglasnosti.
(3) Urbanističko - tehnički uvjeti se sastoje od tekstualnog i grafičkog dijela.”
Članak 10.
(Plan parcelacije)
(1) Planom parcelacije građevinskog zemljišta utvrđuje se potrebna površina za svaki objekat, prometnice i
ostale površine, a temeljem urbanističkog rješenja.
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(2) Planirane građevinske parcele za izgradnju objekata, ovisno o potrebi i mogućnostima se mogu udruživati
i formirati veće građevinske parcele ili se dijeliti na manje građevinske parcele, s tim da se zadovolje
minimalni urbanističko – tehnički uvjeti (priključak na mrežu saobraćajnice i komunalne infrastrukture).
Članak 11.
(1) Pregled planiranih građevinskih parcela, sa oznakom parcela i površinama dat je kroz grafički prilog broj
4. “Planirana parcelacija''.
(2) Pregled planiranih građevinskih parcela sa oznakama parcela i površinama dat je i tabelarno u tekstualnom
dijelu Regulacijskog plana a u poglavlju B/ Projekcija izgradnje i uređenja prostora.
(3) Sastavni dio ove Odluke o provođenju su i sve oznake parcela iz grafičkih priloga plana parcelacija.
Članak 12.
(Namjena objekata)
(1) U granici Regulacijskog plana svi planirani objekti prikazani su na grafičkom prilogu br. ''Urbanističko
rješenje'' - sintezni prikaz, detaljnije su definirani po namjenama i orjentacionim markicama.
(2) Predviđa se izgradnja stambeno poslovnih objekata na parcelama: A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4,D1,
E1,E2, E3,E4,G6 i G7stambenih objekata na parcelama: G1, G2,G3, G4 i G5, objekt javne namjene,
obrazovna ustanova na parceli F1 i telekomunikaciski objekt na parceli F2.
Članak 13.
(Katnost)
Na parcelama A1, A2, B1, B2, C1, C2, C3, C4,D1, E1, E2, E3 ,E4, G5, G6 i G7 daje se mogućnost gradnje
objekata katnosti P+4 ( prizemlje i 4 kata) i s podrumom po izboru investitora.
Na parcelama G1, G2, G3 i G4, daje se mogućnost gradnje objekata katnosti P+7 ( prizemlje i 7 katova) i s
podrumom po izboru investitora.
Na parceleli F1 daje se mogućnost gradnje objekata katnosti P i P+1 prizemlje i 1 kat).
Na parceleli F2 daje se mogućnost gradnje objekata katnosti P (prizemlje).
Članak 14.
(Arhitektonsko oblikovanje)
(1) Arhitektonsko oblikovanje objekata predstavlja ne samo estetsku kategoriju u oblikovanju prostora, već i
odrednicu po kojoj se identifikuje život, rad i odmor stanovnika tog prostora.
(2) Naročito je važno postići jedinstvene fasade kompleksa objekata u pogledu visina streha i atika na
približno istim visinama prema glavnim prometnicama. Otvori se dozvoljavaju prema prometnicama i
javnim površinama. Visina strehe i sljemena većeg broja objekata, koji predstavljaju jedinstvenu cjelinu,
mora biti gotovo identična.
(3) U cilju omogućavanja kretanja invalidnih lica u kolicima i pristupa u javne objekte projektanti se
obavezuju na primjenjivanja važećih zakonskih normativa koji regulišu ovu oblast.
Članak 15.
(Uređenje fasada)
Uslovi za uređenje fasada utvrđuju se urbanističko-tehničkim uvjetima za svaku pojedinačnu lokaciju propisane
od nadležne općinske službe.
Članak 16.
(Uređenje zelenila i slobodnih površina)
(1) U oblikovanju i uređenju vanjskog prostora treba voditi računa o namjeni prostora, o vrsti zelenila,
elementima urbanog mobilijara i dr.
(2) Naročitu pažnju je potrebno posvetiti zelenilu u sklopu uređenih površina:
a) zelenilo na javnim površinama (cvjetnjaci, drvoredi, travnjaci i sl.) treba podizati tako da ne ometa
saobraćajne tokove, nadzemnu i podzemnu infrastrukturu, da isvibanju dobre vizure i da budu u funkciji
kompozicije prostora.
b) treba nastojati da se na školskom prostoru stvori dovoljno veliki zeleni prostor, koji će pružiti zdravije
uslove za boravak učenika, kako u krugu škole tako i u samoj školskoj zgradi, ozeleniti školsko dvorište i
sportske terene tako da ne ometaju sportske aktivnosti, odabrati lokaciju za sadnju bilja u nastavne svrhe
tako da školska bašta, cvjetnjak i slični sadržaji budu prisutni u školskom prostoru, kako iz vaspitnoodgojnih, tako i zdravstvenih i dekorativnih razloga.
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(3) Općinska Služba nadležna za urbanizam prilikom izdavanja urbanističke suglasnosti ukoliko postoje
urbanističko tehnički uvjeti može izvršiti izbor vrste i razmeštaja urbanog mobililijara i sličnih elemenata
koji dopunjuju urbani mobilijar.
(4) Pri projektiranju i izgradnji pješačkih površina i prilaza objektima, utvrđuje se obaveza obezbjeđenja
pristupa prilagođenog licima u invalidskim kolicima.
(5) Kolske prometne površine uraditi u asfaltu, parkirališta u asfaltu ili adekvatnim popločanjem za ovu
namjenu, a obrada pješačkih površina (platoi, prilazi, šetnice, dvorišta i sl.) moguća je različitim vrstama
materijala: asfalt, kamene kocke, razne vrste betonskih ploča i dr.
Članak 17.
(Postavljanje ograda)
(1) U području Regulacijskog plana nije dozvoljeno trajno postavljanje ograda, osim na lokalitetu osnovne
škole.
(2) Ograda, odnosno podzid se može postaviti na regulacionu liniju ili oko uređenih zelenih površina, cvjetnih
površina, kao i oko prostora za koje se ukaže potreba, a nadležna općinska služba to odobri.
(3) Uslovi za postavljanje ograda za privremenu namjenu (gradilišta, igrališta i sl.), će se definisati u postupku
izdavanja urbanističke suglasnosti.
Članak 18.
(Regulacijske i građevinske linije)
(1) Regulacijskom linijom utvrđuju se pojedinačne građevinske parcele različitih namjena.
(2) Regulacijskom linijom odvajaju se javne površine (prometnice, zelene površine, vodene površine, ostale
infrastrukturne površine) od površina namijenjenih za izgradnju (građevinske parcele).
(3) Građevinskom linijom utvrđuju se granične linije objekata u odnosu na javnu površinu i njenu
regulacijsku liniju od koje mora biti odvojen zbog funkcionalnih, estetskih i zaštitnih razloga.
(4) Ovim Planom utvrđuju se građevinske linije objekata u odnosu na ulicu i postojeće objekte i to za linije
iskolčenja prizemlja objekata.
(5) Preko ove linije spratne etaže ne mogu da prelaze istacima, konzolama i sl.
(6) U slučaju da se gradi manji objekat od predviđenog planom moraju se poštovati građevinske linije prema
prometnici. Prilikom izdavanja urbanističko tehničkih uvjeta to će biti detaljno obrađeno i definirano.
(Svi elementi definiranja građevinske i regulacione linije tretiranih lokaliteta prikazani su i na
grafičkom prilogu broj 5.).
Članak 19.
(Regulacijski plan)
Regulacijski plan Novo Žepče donosi se na period od najmanje 5 (pet) godina.
Članak 20.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu objavljivanjem u „Službenom glasniku općine Žepče“ prema navedenom broju
dana od dana objavljivanja.
Broj:01-23-8/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 37.točka 7. i članka 48. točka 5. Zakona o prostornom uređenju i građenju („Službene novine
Zeničko-Dobojskog kantoTemeljem“, broj: 1/14 i 4/16) i članka 23. Statuta općine („Službeni glasnik općine Žepče“
broj: 4/09) Općinsko vijeće Žepče na 22. sjednici održanoj 29.01.2019.godine, donosi:
ODLUKU
o usvajanju regulacijskog plana
‘’Novo Žepče’’
Članak 1.
USVAJA SE Regulacijski plan ‘’Novo Žepče’’ u Žepču (u daljem tekstu: Regulacijski plan).
Članak 2.
Plan se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.
Tekstualni dio sadrži:
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Izvod iz urbanističke osnove
Projekciju izgradnje i uređenja prostora
Odluku o provođenju Regulacijskog plana

Grafički dio sadrži:
- Granice obuhvata reglacijskog plana ‘’Novo Žepče’’
- Postojeće stanje (ortophoto)
- Urbanističko rješenje-sintezni prikaz
- Planirana parcelacija
- Regulacione i građevinske linije
- Situacija-prometnice
- Situacija-infrastruktura
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku općine Žepče“.
Broj:01-23-17/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
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 22.sjednici održanoj 29.01.2019.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period 01.07.2018. do 31.12.2018.godine
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u Službenom glasniku Općine Žepče.
Broj:01-02-9-1/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Temeljem članka 23. Statuta Općine Žepče, /''Sl.glasnik Općine Žepče'' broj:4/09/ Općinsko vijeće je na
svojoj 22. sjednici održanoj 29.01.2019. godine d o n i j e l o
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Žepče za 2019.godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-02-6-1/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
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 22. sjednici održanoj 29.01.2019.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Prima se k znanju Informacija o stanju sigurnosti za 2018.godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-04-10/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
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 22. sjednici održanoj 29.01.2019.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Prima se k znanju Informacija o radu Biroa rada Žepče za 2018.godinu.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-34-11/19
Datum,30.01.2019.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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Temeljem članka 23. Statuta Općine Žepče i članka 98. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Žepče /''Službeni glasnik
Općine Žepče'',broj:4/09/, Općinsko vijeće je na svojoj 22. sjednici od 29.01.2019.godine, donijelo
ZAKLJUČAK
1. Usvaja se Izvješće Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 01.01.2018.
do 31.12.2018.godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku općine Žepče.
Broj:01-23-12/19
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum,30.01.2019.
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 22. sjednici održanoj 29.01.2019.godine donijelo
Z A K LJ U Č A K
1. Usvaja se Izvod iz Zapisnika sa 21. sjednice Općinskog vijeća održane 20.12.2018.godine.
2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Općine.
Broj:01-02-13/19
Datum,30.01.2019.

PREDSJEDAVAJUĆI
OPĆINSKOG VIJEĆA
Muhamed Jusufović
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
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 uslova 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 :
P O P I S
VERIFICIRANIH SREDNJIH ŠKOLA NA PODRUČJU OPĆINE ŽEPČE ,
UPISANIH U REGISTAR SREDNJIH ŠKOLA U ŠKOLSKOJ 2018/ 2019 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)
Ugostiteljsko-turistička struka(HNPiP)
Zvanje:hotelijesrko-turistički tehničar
Šumarska struka(HNPiP)
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zvanje.šumarski tehničar
Prometna struka (HNPiP)
-zvanje:tehničar cestovnog prometa
Građevinska struka(HNPiP)
zvanje:građevinski tehničar
Medicinska struka
-zvanje:medicinski tehničar/sestra
Grafička struka
-Web dizajner
Ugostiteljska struka (HNPiP) III stupanj
-zanimanje:konobar/kuhar (EU-VET )
Strojarska struka(HNPiP)
-zanimanje:automehaničar
Frizerska struka (HNPiP)
-zanimanje:frizer
Srednja mješovita škola „Žepče“ u Žepču upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem34/I , na strani
067 i 068.
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
Zanimanja:
A/Područje strojarstva
-Bravar
-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 brojem35/I
, na strani 069 i 070.
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 Gimnazija u Žepču je upisana je u Registar srednjih škola pod rednim brojem 36/I na strani
071 i 072.
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
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Glazbena škola " Katarina Kosača Kotromanić" Žepče upisana je u Registar srednjih škola pod rednim
brojem37/I, na strani 073 i 074.
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 2018/2019godini.
III
Verifikacija svih navedenih srednjih škola važi za školsku 2018/2019 godinu.
IV
Ovaj popis objavit će se u „Službenom glasniku“ općine Žepče.
Broj:06-38- 94/2019
Pomoć.Općinskog načelnika
Dana,24.01. 2019 godine
Ilija Barešić
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

KAZALO
- Program rada Općinskog vijeća Žepče za 2019.godinu
- Odluka o pokretanju postupka za stjecanje svojstva javnog dobra
- Odluka o provođenju regulacijskog plana ‘’Novo Žepče’’
- Odluka o usvajanju regulacijskog plana ‘’Novo Žepče’’
- Zaključak-broj:01-02-9-1/19
- Zaključak-broj:01-02-6-1/19
- Zaključak-broj:01-04-10/19
- Zaključak-broj:01-34-11/19
- Zaključak-broj:01-23-12/19
- Zaključak-broj:01-02-13/19
- Popis verificiranih srednjih škola na području općine Žepče, upisanih u Registar srednjih škola
u školskoj 2018/2019.godini

