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OPĆINSKO VIJEĆE 

 

 

 

 

 

 

Na temelju članka 36. stavak 2. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04 i 2/07) Općinsko vijeće 

Orašje, na sjednici održanoj dana 18. veljače  2009. godine, d o n o s i 

 

 

O D L U K U 

o osnivanju Kolegija Općinskog vijeća Orašje 

 

 

Članak 1. 

 Radi unapređenja učinkovitosti i usklađivanja rada Općinskog 

vijeća, osniva se Kolegij Općinskoga vijeća Orašje (u daljnjem tekstu: 

Kolegij Vijeća).  

  

Članak 2. 

Kolegij Vijeća čine predsjednik Vijeća, dopredsjednici Vijeća i 

predsjednici klubova vijećnika u Vijeću.  

Viši referent za administrativno-tehničke poslove Vijeća sudjeluje u radu 

Kolegija Vijeća u svojstvu zapisničara.  

Općinski načelnik i pomoćnici Općinskog načelnika mogu se, po potrebi, 

pozvati sa sudjeluju u radu Kolegija Vijeća.   

Radom Kolegija Vijeća rukovodi predsjednik Vijeća. 

 

Članak 3. 

     Kolegij Vijeća, u okviru i u skladu sa Statutom Općine Orašje i 

Poslovnikom Općinskog vijeća, koordinira aktivnosti u pripremi sjednica 

Vijeća, utvrđuje prijedlog dnevnoga reda, utvrđuje prijedlog programa 

rada Vijeća i prati njegovu realizaciju, razmatra inicijative i 

prijedloge upućene Vijeću, te obavlja druge poslove koje odredi Vijeće. 

 

Članak 4.  

Druga pitanja koja se odnose na Kolegij Vijeća, kao i organizacija i 

način rada istog, regulirat se Poslovnikom o radu Kolegija Vijeća. 

 

Članak 5. 

Zadužuje se Odbor za statut, poslovnik i propise da pripremi prijedlog 

Poslovnika o radu Kolegija Vijeća i dostavi ga Kolegiju Vijeća na 

usvajanje. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“.  

 

 



 

Bosna i Hercegovina         

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

ŽUPANIJA POSAVSKA           
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Općinsko vijeće                                                                                                              

Broj: 01-02-_______ /09 

Orašje, 18.02.  2009. godine 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

   Na temelju članka 29. točka 5. i  članka 106. Zakona o zaštiti i   

spašavanju  ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (“ 

Službene novine Federacije BiH “, broj 39/03 i 22/06 ) i članka 8. Odluke 

o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na prostoru općine 

Orašje ( “Službeni glasnik Općine Orašje “ broj 01 /08) Općinsko vijeće 

općine Orašje, na prijedlog Općinske službe civilne zaštite, d o n o s i 

 

 

O  D  L  U  K  U 

o osnivanju i organizaciji 

općinskog stožera civilne zaštite 

 

 

I  -    Opće odredbe 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom osniva se Općinski stožer civilne zaštite općine Orašje ( u 

daljnjem tekstu : Općinski stožer), kao stručno-operativno tijelo općine 

Orašje za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i 

drugih nesreća, uređuje njegov djelokrug, unutarnji ustroj, popuna, 

financiranje, opremanje, obučavanje i osposobljavanje i druga pitanja od 

značaja za organizaciju i rad Općinskog stožera. 

 

 

II  -   Nadležnost Općinskog stožera  

         i način ostvarivanja funkcije 

 

Članak 2. 

Općinski stožer je stručno operativno tijelo, ovlašteno za vršenje 

poslova koji su mu, stavljeni u nadležnost Zakonom i  propisima donešenim 

na temelju Zakona. 

 Poslove iz svoje nadležnosti Općinski stožer obnaša stalno u miru, 

kada Općinsko vijeće proglasi nastanak prirodne ili druge nesreće na 

području općine Orašje, te u slučaju rata. 

 Općinski stožer svoje zadatke ostvaruje povremeno, kada ne postoje 

prirodne ili druge nesreće, a naročito kada razmatra stanje priprema, 

organiziranost, opremljenost i osposobljenost za zaštitu i spašavanje 

svih nositelja zaštite i spašavanja na području Općine, predlaže mjere za 

poboljšavanje sustava zaštite i spašavanja u cilju preventivnog 

djelovanja, te vlastitim sudjelovanjem u obuci i vježbama. 

 

 

III   –    Organizacija i sastav Općinskog stožera 

 

Članak 3. 



              Općinski stožer sastoji se od zapovjednika, načelnika 

i 10 članova. 

 

Članak 4. 

               Zapovjednik Općinskog stožera po položaju je Načelnik 

općine . 

 

Članak 5. 

 Rukovoditelj općinske službe civilne zaštite po položaju je 

Načelnik općinskog stožera. 

 

 

 

 

Članak 6. 

 Članovi Općinskog stožera su : 

 

Predsjednik Općinskog vijeća, 

Tajnik općinskog Crvenog križa, 

Rukovoditelj Službe opće uprave,branitelja i društvenih djelatnosti, 

Rukovoditelj Službe za gospodarstvo i infra strukturu, 

Rukovoditelj Službe prostornog uređenja i imovinsko pravnih poslova, 

Ravnatelj Veterinarske stanice na području općine, 

Ravnatelj Doma zdravlja  na području općine, 

Predstavnik Vodoprivrednog poduzeća na području općine, 

Stručni suradnik u Službi civilne zaštite,  

Viši referent za logistiku i deminiranje u Službi civilne zaštite 

 

Članak 7. 

Zapovjednika, načelnika i članove Općinskog stožera postavlja i 

razrješava Načelnik općine Orašje, na prijedlog rukovoditelja Općinske 

službe civilne zaštite. 

Općinski stožer vrši poslove iz svoje nadležnosti samostalno i za svoj 

rad odgovara Općinskom vijeću. 

 

Članak 8. 

U izvršenju složenijih zadataka zaštite i spašavanja Općinski stožer može 

angažirati i druge osobe. 

O angažiranju drugih osoba iz stavka 1. ovog članka odlučuje zapovjednik 

Općinskog stožera na prijedlog načelnika ili nekog od članova Općinskog 

stožera. 

 

Članak 9. 

 Sjednice Općinskog stožera saziva i njima predsjedava zapovjednik 

Općinskog stožera. 

U slučaju da je zapovjednik spriječen obavljati svoju funkciju, sjednice 

saziva i njima predsjedava načelnik Općinskog stožera. 

 Općinski stožer će donijeti Poslovnik o svom radu. 

 

Članak 10. 

Općinski stožer ima pečat koji se izdaje sukladno Zakonu o pečatu 

Županije Posavske ( “ Službene novine Županije Posavske “, broj 01/96 ). 

 

  Članak 11. 

Sjedište Općinskog stožera je u Orašju, a sjednice se održavaju u mjestu 

određenom u poslovniku o radu Općinskog stožera. 

 

 



IV  –    Stručna služba Općinskog stožera 

 

Članak 12. 

 Poslove stručne službe Općinskog stožera vrši Općinska služba 

civilne zaštite. 

U obavljanju poslova u funkciji stručne službe, Općinska služba civilne 

zaštite obavlja stručne, administrativno-tehničke i druge poslove 

neophodne za rad Općinskog stožera, što se detaljnije utvrđuje 

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i organizaciji Općinske službe 

civilne zaštite. 

 

 

 

 

V- Opremanje i financiranje Općinskog stožera 

 

Članak 13. 

Općinski stožer se oprema odgovarajućom opremom i materijalno–tehničkim 

sredstvima koja su neophodna za osobnu zaštitu članova Stožera i za 

izvršavanje zadataka iz njegove nadležnosti. 

 

Članak 14. 

Sredstva za financiranje Općinskog stožera osiguravaju se u proračunu 

Općine, kao i iz sredstava iz članka 180. Zakona o zaštiti i spašavanju 

ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća te donacija. 

 Sredstva potrebna za rad kao i financijski plan utvrđuje Općinski 

stožer. 

Zapovjednik Općinskog stožera je naredbodavac za financijska sredstva a u 

slučaju njegove spriječenosti načelnik Općinskog stožera. 

 

 

VI – Prijelazne i završne odredbe  

 


