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O P Ć I N S K O   V I J E ĆE   
 

Bosna i Hercegovina                         

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska   

Općina Orašje   

Općinsko vijeće                  

Broj: 01-02-154/22 

Orašje, 03.02.  2022.  godine                                                                                                               

 

Na temelju članka 61a. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07,  

5/11  i 8/17) Općinsko vijeće Orašje,   na sjednici održanoj dana 03. veljače 2022. godine, donosi 

 

Program rada Općinskog vijeća Orašje za 2022. godinu 
  

   

 Program rada Općinskog vijeća proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, a realizirat će se u vidu 

normativno-pravnih oblika, kao i u tematsko-izvještajnom dijelu.  

 Općinsko vijeće će također razmatrati i pitanja po prijedlozima ovlaštenih predlagača i druga pitanja.  

Program rada za 2022. godinu obuhvata aktivnosti po nositeljima i roku izrade,  kako slijedi: 

 

 
Rb. 

 
Zadaci 

 

Nositelji zadatka 

(predlagač/obrađivač) 
Rokovi/vrijeme 

 
1. 

Program rada Općinskog vijeća Orašje za 

2022.godinu 
Kolegij Općinskog vijeća siječanj- veljača 

 
2. 

Privremena statutarna odluka Grada Orašje 
Odbor za statut, poslovnik i 

propise 
veljača-ožujak 

 
3. 

Statut Grada Orašje  
Odbor za statut, poslovnik i 

propise 
tijekom godine 

 
4. 

Usklađivanje općinskih propisa sa Zakonom o 

Gradu Orašje i Statutom Grada 
Odbori OV, Općinski načelnik, 

drugi ovlašteni predlagači  
po potrebi 

 
5.  

Izvješće o realizaciji programa rada Općinskog 

vijeća za 2021. godinu 
Kolegij Općinskog vijeća siječanj-ožujak 

 
6. 

Informacija o vijećničkim pitanjima za 

2021.godinu 
Kolegij Općinskog vijeća siječanj–ožujak 
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7. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih 

službi za 2021. godinu  
Općinski načelnik 

 
siječanj-travanj 

 
8. 

Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za 

2021. godinu 
Općinski pravobranitelj siječanj-travanj 

 
9. 

Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana i 

programa zajedničke komunalne potrošnje u 2021.  

godine 

Služba za gospodarstvo i 

kom.djelatnosti 

 
siječanj-travanj 

 

 
10. 

Plan i program  zajedničke komunalne potrošnje za 

2022. godinu 
Služba za gospodarstvo i 

kom.djelatnosti 
siječanj- ožujak 

 
11. 

Odluka o organ. i funkc. zaštite od požara i 

vatrogastva na području općine Orašje 
Služba za civilnu zaštitu siječanj-ožujak 

 
12. 

Zaključak o davanju suglasnosti na odluku o visini 

naknade za dodjelu grobnog mjesta i god.naknade 

za korištenje grobnog mjesta na grobljima u MZ 

Bok 

Služba za gospodarstvo i 

kom.djelatnosti 
siječanj-travanj 

 
13. 

Plan održavanja lokalnih cesta na području općine 

Orašje  
Služba za infrastrukturu i 

investicije 
siječanj-travanj 

 
14. 

Odluke o raspisivanju javnih  natječaja za izbor i 

imenovanja članova nadzornih odbora  i upravnih 

vijeća 

Služba za gospodarstvo i 

kom.djelatnosti, Služba opće 

uprave, branitelja i druš.djel. 
po potrebi 

 
15. 

 

Odluke o raspisivanju javnog  natječaja za izbor i 

imenovanja članova školskih odbora  
Služba opće uprave, branitelja i 

druš.djelatnosti 
siječanj - prosinac 

 
16. 

 

Razrješenja i imenovanja članova upravnih vijeća 

javnih ustanova i nadzornih odbora javnih 

poduzeća 

Služba za gospodarstvo i 

kom.djelatnosti, Služba opće 

uprave, branitelja i druš.djel. 
siječanj - prosinac 

 
17. 

Razrješenja i imenovanja članova školskih odbora 
Služba opće uprave, branitelja i 

druš.djel. 
siječanj - prosinac 

 
18. 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu JP 

Komunalac d.o.o. Orašje za 2021.g. 
Nadzorni odbor , Služba za 

gospodarstvo i kom.djelatnosti 
siječanj-lipanj 

 
19. 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu JP Vodovod i 

odvodnja d.o.o. Orašje za 2021.g. 
Nadzorni odbor , Služba za 

gospodarstvo i kom.djelatnosti 
ožujak-lipanj 

 
20. 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu JP Centar za 

poduzetništvo općine Orašje d.o.o. Orašje za 2021. 

g. 

Nadzorni odbor , Služba za 

gospodarstvo i kom.djelatnosti 
ožujak-lipanj 

 
21. 

 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Uprava groblja  u 2021. 

godini 

Uprava groblja, Služba za 

gospodarstvo i kom.djelatnosti 
ožujak-lipanj 

 
22. 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Uprave mezarja u 2021. 

godini 

Uprava mezarja, Služba za 

gospodarstvo i kom.djelatnosti 
ožujak-lipanj 

 
23. 

Izvješća o radu javnih ustanova Općine Orašje 
Služba opće uprave, branitelja i 

druš.djelatnosti 
ožujak-lipanj 

 
24. 

Odluka o dodjeli javnih priznanja Komisija za javna priznanja svibanj-lipanj 

 
25. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za 

2021.godinu 
Općinski načelnik, Služba za 

financije  
travanj-lipanj 

 
26. 

Izvješće o utrošku tekuće pričuve Proračuna 

Općine Orašje za razdoblje 01.01.-31.12.2021. 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
travanj-lipanj 

 
27. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za 

period 01.01.-31.03.2022. godinu 
Općinski načelnik, Služba za 

financije  
travanj-lipanj 
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28. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Orašje za 

period 01.01.-30.6.2022. godinu 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
srpanj-rujan 

 
29. 

Izvješće o utrošku tekuće pričuve Proračuna 

Općine Orašje za razdoblje 01.01.-30.6.2022.g. 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
srpanj-rujan 

 

30. 
Izvješće o financijskoj reviziji Općine Orašje za 

2021. godinu  
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
listopad-prosinac 

 
31. 

Izvješće o izvršenju Proračuna za period 01.01.-

30.9.2022. godine 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
listopad-prosinac 

 
32. 

Nacrt Proračuna Općine Orašje za 2023.godinu 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
listopad-prosinac 

 
33. 

Proračun Općine Orašje za 2023.godinu 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
studeni-prosinac 

 
34. 

Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Orašje za 

2023. godinu 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
studeni-prosinac 

 
35. 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Općine 

Orašje za 2022. godinu 
Općinski načelnik, Služba za 

financije 
po potrebi 

 
36. 

Odluke o izravnoj pogodbi za prodaju 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova  
 

tijekom godine 

 
37. 

Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 
tijekom godine 

 
38. 

Rješenja o imovinsko-pravnim odnosima po 

službenom zahtjevu i zahtjevu stranaka 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 
tijekom godine 

 
39. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora Služba za upravljanje imovinom 

 
po potrebi 

 
opad-prosinac 

 
40. 

Informacija o neizgrađenom građevinskom 

zemljištu ( natječaji, prodaja po natječaju i dr. ) 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 
listopad-prosinac 

 
41. 

Plan i program zajedničke komunalne potrošnje za 

2023. godinu  
Služba za gospodarstvo i 

kom.djelatnosti 
 

studeni-prosinac 

 
42. 

Ostala akta ovlaštenih predlagača ovlašteni predlagači 
 

po potrebi 

 

 

Program rada je samo okvirni i određen u minimumu.  

 

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih Općinsko vijeće očekuje nove inicijative 

i prijedloge, koje će se proceduralno uvrštavati u dnevni red i voditi rasprava o njima. 

Redovne sjednice Vijeća će se održavati u pravilu jednom mjesečno, a po potrebi i češće.  

Tematske i izvanredne sjednice održavat će se po ukazanoj potrebi.  

 

                 

                                                                                                                               PREDSJEDNIK 

                                                                                                                           Stanko Vincetić, v.r.  
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Bosna i Hercegovina        

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska  

Općina Orašje  

Općinsko vijeće  

Broj: 01-02-155/22 

Orašje, 03.02.2022. godine  

 

Na temelju članka 16. i 165. Zakona o zaštiti od 

požara i vatrogastvu (”Službene novine Federacije BiH”, 

broj 64/09) i članka 10. Zakona o zaštiti od požara i 

vatrogastvu Županije Posavske („Narodne novine 

Županije Posavske“ broj 12/19) Općinsko vijeće Orašje, 

sjednici održanoj dana 03. veljače  2022. godine, donosi 

 

O D L U K U 
o organiziranju i funkcioniranju zaštite od požara i 

vatrogastva na području općine Orašje 

 

POGLAVLJE I. Opće odredbe 

Članak 1. 

(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom uređuje se organizacija i način 

funkcioniranja zaštite od požara i vatrogastva na području 

općine Orašje (u daljnjem tekstu: Općina), nadležnost 

tijela i službi Općine Orašje u obavljanju poslova zaštite 

od požara i vatrogastva, program razvoja zaštite od požara 

i vatrogastva, financiranje zaštite od požara i vatrogastva i 

druga pitanja od značaja za funkcioniranje zaštite od 

požara i vatrogastva na području Općine.  

 

Članak 2. 

(Djelatnost od posebnog interesa) 

Zaštita od požara i vatrogastvo su djelatnost od 

posebnog interesa za Općinu, a organiziraju se, 

funkcioniraju i čine dio jedinstvenog sustava zaštite i 

spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća, sukladno Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu 

(”Službene novine Federacije BiH”, broj 64/09 – u 

daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonu o zaštiti od požara i 

vatrogastvu Županije Posavske („Narodne novine 

Županije Posavske“ broj 12/19). 

 

Članak 3. 

(Obveza provođenja mjera zaštite od požara) 

(1)Zaštita od požara i vatrogastvo mora se 

organizirati i provoditi na svim mjestima, prostorijama i 

objektima, koji prisutnim ili mogućim opasnostima od 

požara ugrožavaju ljudske živote i imovinu. 

(2) Zaštitu od požara dužne su organizirati i 

provoditi pravne i fizičke osobe koje su vlasnici, odnosno 

korisnici građevina i prostora, sukladno Zakonu, 

podzakonskim propisima, te općim aktima.  

(3) Vlasnik imovine, u smislu stavka (2) ovog 

članka, je fizička i pravna osoba sa zaštićenim najširim 

ovlaštenjima posjedovanja, korištenja i raspolaganja 

nekom stvari, dok je korisnik imovine fizička i pravna 

osoba, tijelo uprave ili druga institucija, koja na temelju 

ugovora koristi imovinu vlasnika, s preuzetom obvezom 

po pitanju zaštite od požara.  

POGLAVLJE II.  Nadležnost tijela i službi Općine  

 

Članak 4. 

(Nadležnost Općinskog vijeća) 

U ostvarivanju prava i dužnosti u oblasti zaštite 

od požara i vatrogastva, Općinsko vijeće Orašje (u daljem 

tekstu: Vijeće) na prijedlog Općinskog načelnika:  

a) donosi odluku o organiziranju i funkcioniranju 

zaštite od požara i vatrogastvu na području 

Općine,  

b) donosi Procjenu ugroženosti od požara na 

području Općine, 

c) donosi Plan zaštite od požara Općine, 

d) donosi odluku o osnivanju profesionalne 

vatrogasne postrojbe Općine,  

e) u okviru Programa razvoja zaštite i spašavanja 

ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća na području Općine utvrđuje program 

razvoja zaštite od požara i vatrogastva iz 

nadležnosti Općine,  

f) planira i utvrđuje izvore financiranja za 

izvršavanje poslova zaštite od požara i 

vatrogastva,   

g) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, 

podzakonskim propisima i ovom Odlukom.   

 

Članak 5. 

(Nadležnost Općinskog načelnika) 

U ostvarivanju prava i dužnosti u oblasti zaštite 

od požara i vatrogastva, Općinski načelnik:  

a) predlaže Plan zaštite od požara Općine,   

b) donosi godišnji plan aktivnosti na realizaciji 

zadataka utvrđenih za zaštitu od požara i 

vatrogastvo,   

c) predlaže način osnivanja profesionalne vatrogasne 

postrojbe,   

d) donosi opći akt kojim se uređuju pitanja 

organizacije i funkcioniranja zaštite od požara u 

objektima i prostorima u vlasništvu Općine,  

e) planira financijska sredstva u proračunu potrebna 

za zaštitu od požara i vatrogastvo,   

f) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, 

podzakonskim propisima i ovom Odlukom.    

 

Članak  6. 

(Nadležnost općinskih službi za upravu) 

Općinske službe za upravu i druge stručne službe 

Općine, u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih 

Zakonom, dužni su da:  
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a) sudjeluju  u izradi Procjene ugroženosti, 

Programu razvoja i Planu zaštite od požara, iz 

oblasti za koju su osnovani , 

b) organiziraju, planiraju i osiguravaju provođenje 

preventivnih mjera zaštite od požara vlastitog 

ljudstva, materijalnih sredstava i objekata koje 

koriste u svom radu,  

c) u okviru svoje redovne djelatnosti izvršavaju 

zadatke iz oblasti zaštite od požara koji su 

utvrđeni zakonskim i drugim propisima,  

d) obavještavaju službu civilne zaštite Općine o 

podacima koji su od značaja za planiranje, 

organiziranje i provođenje zaštite od požara,   

e) vrše i druge poslove u skladu sa Zakonom, 

podzakonskim propisima i ovom Odlukom.   

 

Članak 7. 

(Nadležnost službe civilne zaštite) 

U oblasti zaštite od požara i vatrogastva služba 

civilne zaštite vrši sljedeće poslove:  

a) poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na 

organizaciji i provođenju mjera zaštite od požara i 

vatrogastva na području Općine, 

b) obavlja upravne, stručne i druge poslove zaštite od 

požara i vatrogastva iz nadležnosti Općine,   

c) izrađuje Procjenu ugroženosti od požara u 

suradnji sa drugim službama za upravu,   

d) izrađuje Plan zaštite od požara u suradnji sa 

drugim službama za upravu Općine,   

e) predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite 

od požara i vatrogastva u okviru Programa zaštite 

i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,   

f) planira i osigurava provođenje obuke i stručno 

osposobljavanje i obučavanje pripadnika 

vatrogasne postrojbe i drugih osoba koja se bave 

poslovima vatrogastva,   

g) pruža stručnu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim 

društvima,   

h) u okviru operativnog centra organizira 

funkcionalni dio informacijskog sustava za zaštitu 

od požara i vatrogastva, 

i) surađuje s pravnim osobama u kojima su 

organizirane vatrogasne postrojbe,  

j) surađuje sa službama civilne zaštite susjednih 

općina i Županijskom upravom civilne zaštite u 

pitanjima od zajedničkog interesa za zaštitu od 

požara i vatrogastvo,   

k) vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom, 

podzakonskim propisima i ovom Odlukom. 

 

POGLAVLJE III. Programiranje razvoja zaštite od 

požara i vatrogastva  

 

Članak  8. 

(Program razvoja zaštite od požara i vatrogastva) 

(1) Programiranje razvoja zaštite od požara i 

vatrogastva iz nadležnosti Općine vrši se u okviru 

Programa razvoja zaštite i spašavanja Općine, a u skladu 

sa Procjenom ugroženosti od požara za područje Općine i 

drugih činjenica važnih za programiranje.  

(2) Programiranje razvoja zaštite od požara i 

vatrogastva vrši se na period od najmanje pet godina.  

Članak  9. 

(Godišnji plan aktivnosti) 

Na osnovu Programa iz članka 8. ove Odluke 

Općinski načelnik donosi godišnji plan aktivnosti na 

realizaciji zadataka utvrđenih za zaštitu od požara i 

vatrogastva, a prema utvrđenim prioritetima.  

 

POGLAVLJE IV. Organizacija, planiranje i provođenje 

mjera zaštite od požara  

 

Članak 10. 

 (Nositelj organiziranja i provođenja zaštite od požara i 

vatrogastva) 

  Općina Orašje je temeljni nositelj organiziranja, 

pripremanja i provođenja zaštite od požara i vatrogasne 

djelatnosti na području Općine i dužna je osigurati njihovo 

trajno i neometano obavljanje, na način predviđen 

zakonima i ovom Odlukom. 

 

Članak  11. 

(Plan zaštite od požara) 

(1) Organizacija i funkcioniranje zaštite od požara 

u Općini utvrđuje se u Planu zaštite od požara.  

(2) Plan zaštite od požara izrađuje se na temelju 

Procjene ugroženosti od požara područja Općine.  

(3) U cilju praćenja izvršenja Plana zaštite od 

požara Općine, Vijeće svake godine do kraja veljače 

razmatra i ocjenjuje njegovu realizaciju i vrši 

odgovarajuće izmjene, sukladno članku 22. Zakona.  

(4) Plan zaštite od požara za vlastite potrebe 

izrađuju i druge institucije i pravne osobe koje se odrede u 

Planu zaštite od požara općine.  

 

Članak 12. 

(Planiranje i provođenje mjera zaštite od požara) 

Planiranje i provođenje mjera zaštite od požara 

osigurava se pri izradi dokumenata prostornog uređenja i 

vrši u skladu sa članovima 27. do 55. Zakona.  

 

POGLAVLJE V. Organiziranje i funkcioniranje 

vatrogastva 

 

Članak 13. 

(Struktura vatrogasnih snaga) 

Struktura vatrogasnih snaga Općine utvrđuje se u 

skladu sa Procjenom ugroženosti od požara Općine i 

kadrovskim, materijalnim i drugim uvjetima Općine, na 

način da zadovoljava sljedeće kriterije: potpuna 

pokrivenost područja Općine, zahtjeve specifičnih 
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vatrogasnih intervencija u objektima stambene i 

industrijske izgradnje, kao i na prostorima i lokalitetima 

zaštićenog prirodnog i kulturno-povijesnog nasljeđa, 

gašenje šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru,  

potrebe vatrogasnih intervencija u cestovnom i vodenom 

prometu, efikasnog spašavanja ljudi i materijalnih dobara 

ugroženih požarom ili eksplozijama.  

 

Članak 14. 

(Snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti) 

 Snage za obavljanje vatrogasne djelatnosti 

Općine su:  

a) zajednička profesionalna vatrogasna postrojba, 

koja se osniva sukladno zakonu, 

b) dobrovoljne vatrogasne postrojbe, koje 

osnivaju dobrovoljna vatrogasna društva i vatrogasne 

postrojbe pravnih osoba, koje predstavljaju dopunske 

snage za vatrogastvo,  

c) postrojbe i povjerenici civilne zaštite, službe 

zaštite i spašavanja, operativni centri civilne zaštite i 

stožeri civilne zaštite, koji djeluju tijekom akcija zaštite i 

spašavanja na području ugroženom od požara.  

 

Član 15. 

(Osnivanje zajedničke profesionalne vatrogasne 

postrojbe) 

(1) Temeljna snaga u gašenju požara i spašavanju 

ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom je 

zajednička profesionalna vatrogasna postrojba.  

(2) Zajednička profesionalna vatrogasna postrojba 

osniva se sporazumom koji zaključuju Vlada Županije 

Posavske i  Općinski načelnik, sukladno zakonu.  

(3) U sporazumu iz stavka (2) ovog članka 

utvrđuje se: veličina jedinice, razmještaj ispostava te 

jedinice sa dovoljnim brojem vatrogasaca utvrđenih 

procjenom ugroženosti, način popune ljudstvom, 

opremom i tehničkim sredstvima, način upotrebe jedinice, 

zapovijedanje, međusobne obaveze, način financiranja i 

druga pitanja neophodna za rad postrojbe.  

 

Članak  16. 

(Dobrovoljna vatrogasna društva) 

Dobrovoljna vatrogasna društva na području 

Općine osnivaju se u skladu sa Zakonom o udruženjima i 

fondacijama („Službene novine Federacije BiH“ broj 

45/02), a u odnosu na vatrogasnu djelatnost postupaju u 

skladu sa člancima 81.do 85. Zakona.  

 

Članak 17. 

(Vatrogasne postrojbe pravnih osoba) 

Pravne osobe koje imaju obavezu osnivanja 

vatrogasne postrojbe određuju se u Planu zaštite od 

požara Općine.  

 

 

Članak  18. 

(Stručno osposobljavanje i usavršavanje) 

Stručno osposobljavanje i usavršavanje svih 

sudionika na zaštiti od požara i vatrogastvu na području 

Općine vrši se u skladu sa člancima 128.do 130. Zakona.  

 

POGLAVLJE VI. Financiranje zaštite od požara i 

vatrogastva  

 

Članak 19. 

(Financiranje zaštite od požara ) 

Financijska sredstva potrebna za organiziranje, 

provođenje i unapređenje mjera zaštite od požara, 

planiraju i osiguravaju svake godine u okviru svog 

financijskog plana pravne osobe, tijela uprave i druge 

institucije, svaki za svoje građevine, prostore i 

zaposlenike.  

 

Članak 20. 

(Financiranje vatrogastva) 

(1) Sukladno Zakonu, vatrogasna djelatnost 

Općine financira se iz:  

a) proračuna Županije Posavske i Općine, 

b) sredstava pravnih i osoba i vatrogasnih društava,  

c) premija osiguranja,  

d) dobrovoljnih priloga ili poklona pravnih i 

fizičkih osoba,  

e) međunarodne pomoći,  

f) drugih izvora utvrđenih Zakonom  i drugim 

propisima 

(2) Način planiranja i izdvajanja sredstava za 

financiranje vatrogastva Općine vrši se sukladno člancima 

32. do 38. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu 

Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ 

broj 12/19).  

 

POGLAVLJE VII. Prijelazne i završne odredbe  

 

Članak 21. 

(Objekti, sredstva i oprema za rad) 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da dâ na korištenje 

zajedničkoj profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi, 

osnovanoj sporazumom između Vlade Županije Posavske 

i Općinskog načelnika, objekte, sredstva i opremu za 

vatrogastvo i zaštitu od požara u vlasništvu Općine Orašje, 

a koju su do sada koristila dobrovoljna vatrogasna društva 

sa područja općine Orašje.  

 Sukladno sporazumu, objekti, sredstva i oprema 

dodijeljena na korištenje zajedničkoj profesionalnoj 

vatrogasnoj postrojbi vratit će se Općini Orašje nakon 

osiguranja iste od strane Županije Posavske.  

Članak 22. 

(Primjena propisa) 

Na pitanja iz oblasti organiziranja i funkcioniranja 

zaštite od požara i vatrogastva Općine koja nisu regulirana 

ovom Odlukom primjenjuju se odredbe važećih zakona i  

podzakonskih propisa.  
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Članak 23. 

(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u “Službenom glasniku Općine 

Orašje”. 

                                                     PREDSJEDNIK 

                                                 Stanko Vincetić, v.r.  

 

Bosna i Hercegovina       

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska                                                         

Općina Orašje  

Općinsko vijeće  

Broj: 01-02-157/22 

Orašje,  03.02. 2022. godine 

 

Na temelju članka 2. Zakona o osnovama 

sigurnosti prometa na cestama u Bosni i Hercegovini 

(„Službeni glasnik BiH“ broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 

48/10 i 18/13) i članka 37. Statuta Općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 

6/20) Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 

03. veljače  2022. godine donosi  

 

O D L U K U  
o reguliranju prometa 

 na području općine Orašje  

 

Članak 1.   

 (1) Ovom Odlukom regulira se promet vozila na 

lokalnim cestama na području općine Orašje radi 

smanjenja intenziteta teretnog prometa na cestama u 

naseljenim mjestima u svrhu povećanja sigurnosti 

prometa, očuvanja kolničkih konstrukcija postojećih cesta 

koje su velikim dijelom uništene i zahtijevaju pojačano 

održavanje zbog prometovanja vozila za koje nisu 

dimenzionirane, te usmjeravanje teretnih vozila na 

regionalne i magistralne ceste koje su dimenzionirane za 

takve vrste opterećenja.  

(2) Sastavni dio ove Odluke čini Elaborat o 

prometnim koridorima teretnih vozila, broj: P-B169/2021 

od studenog 2021. godine. 

 

Članak 2. 

(1) Zabranjuje se promet vozila koja prekoračuju 

masu od 10 t :  

1. na cesti Draganovci-Vidovice, 

2. u naseljenom mjestu Vidovice u Ulici Augusta 

Šenoe,  

3. na sabirnoj lokalnoj cesti Orašje – Ugljara - 

Kostrč- Matići, od križanja s magistralnom 

cestom M14.2 u Orašju do Sportske ulice u 

Matićima,  

4. u naseljenom mjestu Matići u Sportskoj ulici  i 

Ulici Vladimira Nazora,  

5. u naseljenom mjestu Donja Mahala na cesti Donja 

Mahala – Ugljara, odnosno kroz Sarajevsku ulicu 

do križanja s Ulicom Braće Ribara i Ulicu 

Augusta Šenoe,  

6. u naseljenom mjestu Ugljara u ulici zv.Lilići,  

7. kroz cijelo naseljeno mjesto Kostrč,  

8. u naseljenom mjestu Oštra Luka u Ulici Šošino 

Brdo (put prema Brvniku), Ulici Stjepana Radića 

i Radničkoj ulici,  

9. u naseljenom mjestu Bok u Ribarskoj ulici,     

10. kroz cijelo naseljeno mjesto Bukova Greda.       

 

(2) Ograničenja iz prethodnog stavka ovog članka 

se ne odnose na vozila dostave, vozila s posebnim 

odobrenjima i radne poljoprivredne strojeve.  

(3) Za ceste na kojima se zabranjuje promet vozila 

prema odredbama ove Odluke,  postoje alternativni putevi 

drugim lokalnim, regionalnim i magistralnim cestama.  

  

Članak 3. 

Prometna signalizacija bit će postavljena u skladu 

sa zakonskim i podzakonskim propisima, ovom Odlukom 

i Elaboratom. 

 

Članak 4. 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

infrastrukturu i investicije.  

 

Članak 5.  

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objavljivanja u "Službenom glasniku Općine Orašje".  

                                                      PREDSJEDNIK 

                                                   Stanko Vincetić, v.r.  

 

 

Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko Vijeće 

Broj: 01-02-158/22 

Orašje, 03.02. 2022. godine          

 

 

 Općinsko vijeće na temelju članka 19. Zakona o 

građevinskom zemljištu („Službene novine Federacije 

BiH“, broj: 25/03 i 16/04) i članka 38. stavak 8. Zakona o 

prostornom uređenju i građenju Županije Posavske 

(„Narodne novine Županije Posavske“, broj: 6/16 i 10/19)  

na sjednici održanoj dana 3. veljače 2022.  godine,  donosi: 

 

Odluku o planu parcelacije 
 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom vrši se parcelacija građevinskog 

zemljišta u društvenom vlasništvu u svrhu privođenja 
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zemljišta namjeni u ukupnoj površini od 10.272 m². 

Planom parcelacije utvrđuje se veličina, oblik, položaj 

građevinske parcele, pristup parceli i građevinske linije i 

površine za javnu namjenu. 

 

Članak 2. 

U prostornom obuhvatu Urbanističkog plana Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 1/02, 2/14 i 5/18) 

u k.o. Orašje I  formiraju se nove parcele na način: 

k.č. broj 96/2 u površini od 9.189 m² cijepa se na k.č. broj 

96/2 u površini od 6.976 m² i k.č. broj 96/16 u površini od 

2.204 m², 

k.č.broj 97 u površini od 1.083 m² cijepa se na k.č. broj 

97/1 u površini od 998m² i k.č. broj 97/2 u površini od 94 

m². 

 

Članak 3.  

 Geodetsko-katastarski planovi na kojima su 

prikazane novoformirane parcele sa svojim oblikom, 

položajem i pristupnim putem sastavni su dio ove Odluke. 

Plan komunalne infrastrukture i građevinske linije utvrđen 

je navedenim planskim dokumentima. 

 

Članak 4. 

 Za primjenu i provođenje ove Odluke zadužuje se 

Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih poslova. 

 

Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                   PREDSJEDNIK 

                                                Stanko Vincetić, v.r.  

 

Bosna i Hercegovina       

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-159/22 

Orašje, 03.02.  2022. godine 

 

 

 Na temelju članka 13. stavak 2. točka 5. Zakona o 

principima lokalne samouprave FBiH („Službene novine 

FBiH“ broj: 49/06 i 51/09) i članka 37. Statuta Općine 

Orašje („Službene novine Općine Orašje“ broj: 6/02, 5/08, 

3/11, 5/11 i 6/20) Općinsko vijeće Orašje na sjednici 

održanoj dana 03. veljače 2022. godine,  donosi 

 

O D L U K U  
o upisu prava vlasništva na stanu 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo vlasništva u 

korist Općine Orašje na stanu označenom kao: k.č. broj 

229/1EZ14U1J3 stan broj 4 na 1. katu u površini od 43,00 

m² sa suvlasničkim dijelom 43/172 na zajedničkom dijelu 

nekretnine označene kao 229/1, upisane u e.zk.uložak broj 

1836 k.o. Orašje I bez upisanog prava vlasništva u B listu. 

 

Članak 2. 

Na temelju ove Odluke zemljišnoknjižni ured 

Općinskog suda u Orašju će na stanu opisanom u članku 

1., izvršiti upis prava vlasništva u B listu e.zk. uloška broj 

1836 k.o. Orašje I u korist Općine Orašje sa dijelom 1/1. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine 

Orašje“. 

                                                      PREDSJEDNIK 

                                                  Stanko Vincetić, v.r.  

 

Bosna i Hercegovina       

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko Vijeće 

Broj: 01-02-156/22 

Orašje, 03.02. 2022. godine 

 

 Općinsko vijeće na temelju članka 13. Zakona o 

principima lokalne samouprave FBiH („Službene novine 

FBiH“ broj: 49/06 i 51/09), članka 23a. i članka 38. 

Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora  („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 10/11 i 8/21) na sjednici 

održanoj dana 03. veljače 2022.godine,  donosi 

 

O D L U K U 
o davanju u zakup poslovnog prostora  

Crvenom križu općine Orašje 

 

Članak 1. 

Poslovni prostor koji se nalazi u Osmoj ulica broj 3., 

izgrađen na parceli označenoj kao k.č. broj 199/2 k.o. 

Orašje I, u površini od 79,60 m² (u daljnjem tekstu: 

poslovni prostor) daje se u zakup Crvenom križu općine 

Orašje (u daljem tekstu: zakupnik). 

 

Članak 2. 

 U poslovnom prostoru zakupnik će obavljati 

registriranu djelatnost. 

 

 

Članak 3. 

 Poslovni prostor se daje u zakup na period od pet 

godina počevši od dana zaključenja ugovora o zakupu. 

 

Članak 4. 

Poslovni prostor daje se u zakup zakupniku bez 

plaćanja zakupnine. Troškovi vode, struje, odvoza smeća i 
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svi drugi troškovi koji nastanu korištenjem poslovnog 

prostora padaju na teret zakupnika. 

 

Članak 5. 

 Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju. 

Zakupnik ne smije bez izričite pisane suglasnosti 

Općinskog načelnika činiti preinake poslovnog prostora, 

dograđivati ili izvoditi bilo kakve druge promjene na i u 

poslovnom prostoru. Zakupnik ne može davati poslovni 

prostor ili njegov dio u podzakup, bez suglasnosti 

Općinskog načelnika. 

 

Članak 6. 

 U slučaju da se u periodu zakupa poslovnog 

prostora, utvrdi da zakup nije u interesu Općine Orašje, 

zakupnik je dužan osloboditi prostorije koje koristi u roku 

od tri mjeseca od dana zaprimanja obavijesti o raskidu 

ugovora. 

 

Članak 7. 

Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove 

Odluke zaključi ugovor o davanju u zakup poslovnog 

prostora, kojim će se regulirati sva međusobna prava i 

obveze između zakupodavatelja i zakupnika, sukladno 

ovoj Odluci i važećim propisima. 

 

Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                      PREDSJEDNIK 

                                                  Stanko Vincetić, v.r.  

 

Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko Vijeće 

Broj: 01-02-160/22 

Orašje, 03.02. 2022. godine 

 

 Na temelju članka 13. stavak 2. točka 5. Zakona o 

načelima lokalne samouprave Federacija Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj: 

49/06 i 51/09) i članka 37. Statuta Općine Orašje 

(„Službene novine Općine Orašje“ broj: 6/02, 5/08, 3/11, 

5/11 i 6/20) Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj 

dana 03. veljače 2022. godine, donosi 

 

 

O D L U K U  
o imenovanju kino dvorane u Orašju u 

 Kulturni centar „Ivo Gregurević“  

 

Članak 1. 

Kino dvorana u Orašju nosit će naziv Kulturni 

centar „Ivo Gregurević“.   

 

Članak 2. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

ista će biti objavljena u „Službenom glasniku Općine 

Orašje“. 

                                                      PREDSJEDNIK 

                                                  Stanko Vincetić, v.r.  

                      

Bosna i Hercegovina        

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska  

Općina Orašje  

Općinsko vijeće  

Broj: 01-02-161/22 

Orašje,  03.02.  2022. godine 

 

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne 

samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine  („Službene 

novine Federacije BiH“ broj 49/06 i 51/09) i članka 37. 

Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ 

broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20) Općinsko vijeće Orašje, 

na sjednici održanoj dana 03. veljače 2022. godine, donosi   

 

O D L U K U 
o pokretanju postupka izbora  

novog grba Grada Orašja   

 

Članak 1. 

Pokreće se postupak  izbora novog grba Grada 

Orašja (u daljnjem tekstu: Grb).  

Likovno-grafičko rješenje Grba treba sadržavati  

prirodna, povijesna, kulturna i druga obilježja Grada 

Orašja po kojima je prepoznatljiv i mora biti pogodno 

apliciranju u raznim veličinama i materijalima. 

 

Članak 2. 

Postupak izbora likovno-grafičkog rješenja Grba 

provest će se sukladno Zakonu o javnim nabavama 

(„Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), putem postupka 

javnog natječaja za izradu idejnog rješenja uz dodjelu 

nagrada pobjedniku ili pobjednicima natječaja.  

Ovlašćuje se Općinski načelnik da raspiše natječaj 

iz prethodnog stavka ovog članka,  utvrdi broj i visinu 

nagrada, te imenuje natječajno povjerenstvo za provedbu 

natječaja.  

 

 

Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.   

 

                                                    PREDSJEDNIK 

                                                Stanko Vincetić, v.r.  
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Bosna i  Hercegovine 

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska  

Općina Orašje  

Općinsko vijeće 

Broj: 07-19-38/22 

Orašje, 03.02. 2022. godine 

 

 Na temelju članka 11. stavak (2) Zakona o 

koncesijama ( „Narodne novine Županije Posavske“, broj 

6/14, 12/14 i 10/21), na prijedlog Ministarstva 

gospodarstva, rada i prostornog uređenja Županije 

Posavske,  Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj 

dana 03. veljače  2022. godine,  donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 
o davanju prethodne suglasnosti  

na Odluku o pristupanju postupku dodjele koncesije  

 

Članak 1. 

Daje se prethodna suglasnost za donošenje Odluke 

o pristupanju postupku dodjele koncesije za eksploataciju 

šljunka i pijeska na parcelama označenim kao k.č. broj 

5296, k.č. broj 5297 i k.č. broj 5298 u k.o. Tolisa. 

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka se nalazi 

u prilogu ovog Zaključka i čini njegov sastavni dio.   

Članak 2.  

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                    PREDSJEDNIK 

                                                 Stanko Vincetić, v.r.  

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj:  01-02-162 /22 

Orašje,  03.02. 2022. godine 

 

Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02, 5/0, 3/11, 

5/11 i 6/20) i članka 14. stavak 1. Odluke o upravljanju 

grobljima („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 8/11, 

5/13, 3/14, 1/15 i 7/15), Općinsko vijeće Orašje, na 

sjednici održanoj dana, 03. veljače  2022. godine,            d 

o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K 
o davanju suglasnosti na  Odluku o visini naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje 

grobnog mjesta na grobljima u MZ BOK 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost na Odluku Uprave groblja (J. 

P. „KOMUNALAC“ d.o.o.  Orašje) o visini naknade za 

dodjelu grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje 

grobnog mjesta na grobljima u MZ Bok, broj: 01-12/2022. 

od  28.01.2022.  godine. 

 

Članak 2. 

Općina Orašje izvršiti će nabavku četiri kontejnera 

za odvoz smeća (tri kontejnera za „Novo groblje“ i jedan 

kontejner za groblje „Staro selo“) iz Proračuna Općine 

Orašje  za 2022. godinu. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                      PREDSJEDNIK 

                                                  Stanko Vincetić, v.r.  

 

 

O P Ć I N S K I    N A Č E L N I K 

 
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-11-1641/21 

Orašje, 22.12.2021. godine 

 

 

 

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Orašje („Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11, 5/11 i 6/20), 

Općinski načelnik donosi 

 

ODLUKU 

o utvrđivanju visine naknade na ime obilježavanja 

vjerskih praznika uposlenika Općine Orašje za 2021. 

godinu 

 

Članak 1. 

Ovom odlukom utvrđuje se visina naknade na ime 

obilježavanja vjerskih praznika uposlenika Općine Orašje 

za 2021. godinu. 

 

Članak 2. 

Visina naknade na ime obilježavanja vjerskih praznika 

utvrđuje se u iznosu od 299,00 KM (slovima: 
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dvijestotinedevedesetdevet konvertibilnih maraka) po 

uposleniku Općine Orašje. 

 

Članak 3. 

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke isplatiti će se iz 

Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu (Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj 2/21 i 6/21), sa pozicije 

Naknade troškova zaposlenih, ekonomski kod 611200, 

podpozicija 611226 - Jubilarne nagrade za stabilnost u 

radu, darovi djeci i sl.- Božićnica. 

 

Članak 4. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba za financije. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će 

se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                 Općinski načelnik 

                                          mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. 

           

              

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-11-1594/21 

Orašje, 31.12.2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj: 2/21), Općinski načelnik donosi:  

 

O D L U K U  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve Proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu Udruzi ribolovaca Šaran 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 2/21, 6/21 i 9/21), 

odobrava se izdvajanje sredstava  iz Pričuve  proračuna 

Udruzi ribolovaca Šaran za financijsku pomoć u  iznosu 

od  1.000,00 KM (Slovima: tisuću KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614324 –Tekući transferi udruženjima građana i Projekt 

udruge mladih. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                    Općinski načelnik 

                                                mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-11-1687/21 

Orašje, 31.12.2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj: 2/21), Općinski načelnik donosi:  

 

O D L U K U  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve Proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu Nogometnom klubu 

Dinamo 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 2/21, 6/21 i 9/21), 

odobrava se izdvajanje sredstava  iz Pričuve  proračuna 

Nogometnom klubu Dinamo za proslavu Plave noći u  

iznosu od  500,00 KM (Slovima: petstotina KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 –Tekući transfer za sport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                   Općinski načelnik 

                                                mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-11-1639/21 

Orašje, 31.12.2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj: 2/21), Općinski načelnik donosi:  

 

 

O D L U K U   
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve Proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu Športskom društvu Kostrč 
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I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 2/21, 6/21 i 9/21), 

odobrava se izdvajanje sredstava  iz Pričuve  proračuna 

Športskom društvu Kostrč za proslavu Kostrčke 

nogometne noći u  iznosu od  300,00 KM (Slovima: 

tristotine KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 –Tekući transferi za sport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                  Općinski načelnik 

                                               mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-11-1344/21 

Orašje, 10.12.2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj: 2/21), Općinski načelnik donosi:  

 

O D L U K U   
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve Proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu Nedjeljku Nedić iz 

Ugljare 

 

I 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 2/21 i 

6/21), odobrava se izdvajanje sredstava  iz Pričuve  

proračuna Nedjeljko Nediću iz Ugljare 

za financijsku pomoć povodom izdavanja knjige 

„Veliko stradanje“ u iznosu od  2.000,00 KM 

(Slovima: dvijetisuće KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614121– Ostala davanja za kulturu. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                 Općinski načelnik 

                                          mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-11-981/21 

Orašje, 10.12.2021. godine 

 

Na temelju članka 13. Odluke o izvršavanju proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine 

Orašje“ broj: 2/21), Općinski načelnik donosi:  

 

ODLUKU  

o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve Proračuna 

Općine Orašje za 2021. godinu Oldtimer klub „Posavac“ 

Orašje 

 

I 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2021. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj: 2/21 i 

6/21), odobrava se izdvajanje sredstava  iz Pričuve  

proračuna Oldtimer klubu „Posavac“ Orašje, za 

financijsku pomoć povodom  organiziranja 24. susreta 

oldtimer vozila u iznosu od  1.000,00 KM (Slovima: tisuću 

KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614324– Tekući transferi udruženjima građana. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

                                               Općinski načelnik 

                                           mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina                   

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik  

Broj: 01-02-132/22 

Orašje, 01.02.2022. godine 

 



Orašje,  04. veljače 2022. god. SLUŽBENI GLASNIK   Općine Orašje  Broj 1, Stranica 12      

 

Na temelju članka 15. stavak (1) Zakona o 

načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 

49/06 i 51/09) Općinski načelnik donosi 

 

P R A VI L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji  jedinstvenog općinskog organa uprave 

Općine Orašje 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji 

jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje  

 

 

 

(“Službeni glasnik Općine Orašje” broj 1/21, 4/21 

i 5/21) u članku 18. točka 4. u dijelu Uvjeti za vršenje 

poslova iza riječi “ekonomske” dodaje se zarez i riječ 

“građevinske“, a u dijelu Broj izvršitelja riječ “jedan” 

zamjenjuje se riječi “dva”.  

 

Članak 2. 

 

U članku 19. točka 7. u dijelu Uvjeti za vršenje 

poslova iza riječi “smjer” dodaju se riječi “ili gimnazija”,a 

u dijelu  Broj izvršitelja riječ “jedan” zamjenjuje se riječi 

“dva” 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u 

“Službenom glasniku Općine Orašje”.  

 

                                              Općinski načelnik 

                                           mr.sc. Marijan Oršolić, v.r. 
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