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SIP BiH potvrdio rezultate Lokalnih izbora, OIP isplatilo naknade biračkim odborima

Središnje izborno povjerenstvo potvrdilo je rezultate Lokalnih izbora 2020. godine nakon 
što su prebrojani dopisni, covid, glasovi na NNN mjestu, mobilnih timova i u diplomatsko-
konzularnim predstavništvima. S 4.019 glasova za općinskog načelnika Orašja izabran je jedini 
predloženi kandidat Marijan Oršolić iz HDZ BiH. Magistar znanosti Marijan Oršolić na mjesto 
načelnika dolazi s mjesta potpredsjednika Uprave Razvojne banke Federacije BiH. Prije toga 
obnašao je dužnost predsjednika Vlade Županije Posavske za vrijeme katastrofalnih poplava
2014. godine, a na tu dužnost je došao s mjesta ministra financija u Vladi Županije Posavske. 
17 mandata u Općinskom vijeću dobila je HDZ BiH, SDA je dobila 3 mandata, HDZ 1990 
2 mandata, dok su po jedan mandat dobili Nezavisni-Neovisni, PDA i HSP BiH. U skladu 
s tim Općinsko izborno povjerenstvo završilo je posao oko isplate naknade za rad biračkih 
odbora, a naknada će biti isplaćena na transakcijske račune članova biračkih odbora. Ovih 
dana očekuje se i dobivanje vijećničkih i načelnikovog certifikata, nakon čijeg prihvaćana sli-
jedi posao formiranja Općinskog vijeća i preuzimanje dužnosti novog općinskog načelnika. 
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Općinsko vijeće

Rebalansom smanjen Proračun Općine Orašje za 2020. godinu 

Vijećnici Općinskog vijeća Orašje usvojili su 
dnevni red od 14 točaka na 32. sjednici 

održanoj 15. listopada 2020. godine u Kino dvo-
rani Orašje. Nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika 
sa 31. sjednice i vijećničkih pitanja i inicijativa us-
vojeno je Izvješće o izvršenju Proračuna općine 
Orašje za razdoblje 1.1. do 30.6.2020. godine. 
Ukupno ostvareni prihodi Proračuna u prvom 
polugodištu 2020. godine iznose 3.410.109,00 

KM, što je 45,58% od planiranog prema 
Proračunu Općine Orašje za 2020. godinu. Ra-
shodi iznose 2.945.776,00 KM i čine 39,38 % od 
planiranog prema Proračunu za 2020. godinu. 

Vijećnička rasprava vođena je i za rebalans 
općinskog proračuna po kojemu je Proračun 

smanjen za 271 tisuću maraka i sada iznosi 
7.210.000,00 KM. Smanjeni su prihodi na tekućim 
transferima i kapitalnim transferima, a smanje-
na je i stavka tekući rashodi. Na kraju rasprave 
vijećnici su usvojili Odluku o izmjenama i dopu-
nama Proračuna općine Orašje za 2020. godinu. 

Općinsko vijeće Orašje dalo je tri suglasnosti 
za izmjenu cijena korištenja grobnih mjesta 

za tri groblja na području općine Orašje kojima 
upravlja Javno poduzeće “Komunalac”: gro-
blje Karaula, Gradsko groblje Orašje i groblje u 
Mjesnoj zajednici Oštra Luka. Suočeni s probl-
emom izrade grobnih mjesta po cijenama ranije 
utvrđenim u odlukama, Uprava groblja JP “Ko-
munalac” više nije bila u mogućnosti obavljati 
dodjelu grobnih mjesta po tim cijenama. Prove-
dena je procedura pribavljanja ponuda za izradu 
obiteljskih i pojedinačnih grobnih mjesta s okvi-

rom i sporednom stazom, te nakon dobivenih 
ponuda od domaćih građevinskih tvrtki, a u kon-
sultacijama sa mjesnim zajednicama donesene 
su izmjene odluka koje su vijećnici podržali. 

Vijećnici su dali i suglasnost Općini Orašje 
za izdavanje bezuvjetnog bankarskog jam-

stva na 12 mjeseci u korist Uprave za indirekt-
no-neizravno oporezivanje BiH, u iznosu kojeg 
oni odrede svojim aktom. Bezuvjetno bankar-

sko jamstvo koristit će se kao sredstvo osigu-
ranja plaćanja pripadajućeg dijela naknade za 
korištenje Carinskog terminala u 2021. godini.

Usvojena je i Odluka o adresnom sustavu 
i načinu označavanja naseljenih mjesta, 

naselja, ulica, trgova i zgrada na području općine 
Orašje. Odlukom je detaljno uređeno i definira-
no označavanje naseljenih mjesta, naselja, 
ulica i trgova nazivima te način označavanja 
zgrada i građevinskih parcela kućnim broje-
vima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta, 
naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva. Za taj 
posao zadužena je općinska Služba prostor-
nog uređenja i imovinsko-pravnih poslova. 

Zaključcima su usvojena izvješća o radu 
za prošlu godinu Centra za poduzetništvo 

općine Orašje i Centra za kulturu kao i 
zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik 
o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaci-
ji radnih mjesta Centra za kulturu Orašje. 

Do kraja sjednice Općinsko vijeće je dalo 
suglasnost na imenovanje Sanje Pejić iz 

Oštre Luke za ravnatelja JU Centar za kul-
turu Orašje nakon provedene natječajne pro-
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cedure, a obrazložena im je i realizacija Od-
luke o raspodjeli novčane pomoći za saniranje 
dijela štete nastalih tijekom elementarne nep-
ogode “Olujno nevrijeme 7.7.2020. godine”. 

Ukupno procijenjena šteta procijenjena je na 
iznos nešto veći od 3 milijuna maraka, a sred-
stvima Vlada ŽP i FBiH, te Općine Orašje, 
podijeljeno je nešto više od 133.000,00 KM.

Konstituirano Općinsko vijeće Orašje, 
usvojena Odluka o privremenom financiranju 

Svečanom prisegom vijećnika konstituiran je 
novi saziv Općinskog vijeća Orašje kojeg, 

sukladno rezultatima Lokalnih izbora 2020. go-
dine, čini 25 vijećnika iz šest političkih subjeka-
ta. Iz HDZ BiH dolazi 17 vijećnika, tri vijećnika 
iz SDA, dva iz HDZ 1990, te po jedan s liste 
Nezavisni-Neovisni, Pokreta demokratske akcije 
i Hrvatske stranke prava BiH. Od 25 vijećnika 
šest je žena. Jednoglasnom odlukom za novog 
predsjednika Vijeća izabran je Stanko Vincetić iz 
HDZ BiH, koji je u proteklom četverogodišnjem 
mandatu obnašao dužnost općinskog načelnika. 
Za dopredsjednika Općinskog vijeća izabran je 
Miralem Puran iz SDA, a na sjednici je formiran i 

Odbor za izbor i imenovanja na čijem je čelu Kris-
tina Živković iz HDZ BiH. Vijećnici su jednoglas-
no usvojili Odluku o privremenom financiranju 
Općine Orašje za razdoblje siječanj-ožujak 
2021.godine u iznosu 1.475.825 KM. Sjed-
nica je okončana usvajanjem Odluke o dopuni 
Statuta Općine Orašje kojom je u budućem pe-
riodu, uz profesionalno, omogućeno i volonter-
sko obavljanje funkcije općinskog načelnika.  

Novi predsjednik OV Orašje Stanko Vincetić je 
naglasio kako je na vijećnicima velika odgo-

vornost da opravdaju povjerenje koje su im birači 
ukazali. Poručio je kako će nastaviti sa zdravom 
politikom stabilnosti kako bi svi skupa napravili 
pozitivan iskorak za svoju sredinu. „Moja vrata 
će biti otvorena za sve prijedloge i sugestije koji 
našu sredinu mogu učiniti boljom i uspješnijom. 
Također očekujem izvrsnu suradnju s načelnikom 
općine, čovjekom s velikim iskustvom, vizi-
jom i s jako puno ideja koje mogu biti na korist 
svih građana“, poručio je Vincetić, te izrazio 
očekivanje kako usvajanje Proračuna Općine 
Orašje za 2021. godinu neće čekati zadnji rok.

Čestitajući vijećnicima na preuzetim mandati-
ma, pozdravne riječi uputio je i novi načelnik 

općine Orašje Marijan Oršolić, te naglasio kako 
u narednom periodu očekuje dobru suradnju 
na relaciji Općinsko vijeće – načelnik općine, 
uz prihvaćanje svih dobrih inicijativa, bez obzi-
ra da li dolazi iz redova vladajuće većine ili od 
zastupnika oporbe. „Uvjeren sam kako ćemo 
odgovoriti na želje i zahtjeve naših sugrađana, 
osobito kroz rješavanje pitanja infrastrukturne 
izgradnje, komunalija i svih drugih pitanja za 
dobrobit naših građana“, naglasio je Oršolić.
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Općinsko vijeće

Rezultati Lokalnih izbora 2020. godine

Za novi sastav Općinskog vijeća Orašje 
najviše mandata - 17 dobila je HDZ 

BiH, SDA je dobila tri mandata, HDZ 1990 
dva mandata, dok su po jedan mandat do-
bili Nezavisni-Neovisni, PDA i HSP BiH. 

Imena vijećnika s brojem glasova: 

HDZ BiH
1. Stanko Vincetić, 1527
2. Kristina Živković, 948
3. Dragica Krištić, 827
4. Anica Kopić, 807
5. Danijel Šošić, 740
6. Josip Pejić, 700
7. Mijo Oršolić, 677
8. Nikola Ilišević 673
9. Andrea Mišković, 669
10. Topić Dražen, 628
11. Marinko Džoić, 584
12. Mato Marić, 582
13. Zvonko Mikić, 575

14. Ružica Vincetić, 573
15. Mario Kopić, 570
16. Ivan Dominković, 530
17. Saša Nedić, 520

SDA
18. Miralem Puran, 325
19. Amela Jahić, 204
20. Alen Aljukić, 191

HDZ 1990
21. Anto Kobaš, 257
22. Marijan Nedić, 156

NEZAVISNI-NEOVISNI
23. Emir Beširević, 207

PDA
24. Nusret Saltović, 178

HSP BiH
25. Mario Pejić, 126

Anica Kopić, HDZ BiH

Stanko Vincetić, HDZ BiH Kristina Živković, HDZ BiH Dragica Krištić, HDZ BiH

Danijel Šošić HDZ BiH Josip Pejić, HDZ BiH
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Mijo Oršolić, HDZ BiH

Dražen Topić, HDZ BiH

Zvonko Mikić, HDZ BiH

Ivan Dominković, HDZ BiH

Nikola Ilišević, HDZ BiH

Saša Nedić, HDZ BiH Miralem Puran, SDA

Mario Kopić, HDZ BiHRužica Vincetić, HDZ BiH

Marinko Džoić, HDZ BiH Mato Marić, HDZ BiH

Andrea Mišković, HDZ BiH
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S 4.019 glasova za općinskog načelnika 
Orašja izabran je jedini predloženi kandi-

dat Marijan Oršolić iz HDZ BiH. Magistar zna-
nosti Marijan Oršolić na mjesto načelnika dolazi 
s mjesta potpredsjednika Uprave Razvojne 
banke Federacije BiH. Prije toga obnašao je 
dužnost predsjednika Vlade Županije Posavs-
ke za vrijeme katastrofalnih poplava 2014. go-
dine, a na tu dužnost je došao s mjesta min-
istra financija u Vladi Županije Posavske. 

Amela Jahić, SDA Alen Aljukić, SDA Anto Kobaš, HDZ 1990

Marijan Nedić, HDZ 1990 Emir Beširević, NEZAVISNI-
NEOVISNI

Nusret Saltović, PDA

Mario Pejić, HSP BiH

Općinsko vijeće

Marijan Oršolić novi je načelnik Općine 
Orašje
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Općinski načelnik 

Općinski načelnik Stanko Vincetić sudjelovao 
je u radu sjednice Predsjedništva Skupštine 

Saveza općina i gradova Federacije BiH, na ko-
joj, između ostalog, rezimiran rad u prethodnom 
periodu. Na sjednici u Sarajevu bilo je riječi o 
načinu raspodjele transfera financijske pomoći 
jedinicama lokalne samouprave iz Proračuna 
Federacije BiH za sanaciju posljedica nast-
alih uslijed proglašene pandemije COVID-19. 
Članovi Predsjedništva su informirani da je u 
toku izrada Analize utjecaja pandemije korona-
virusa na socioekonomski i financijski položaj 
jedinica lokalne samouprave u Federaciji, pri 
čemu je naglašeno da je pandemija koronavi-
rusa značajno pogodila lokalni nivo vlasti i do-
datno oslabila financijsku poziciju jedinica loka-

U Sarajevu redovna sjednica Predsjedništva 
Skupštine Saveza općina i gradova FBiH

lne samouprave. Na kraju sjednice, uručene su 
zahvalnice članovima Predsjedništva Saveza, 
Nadzornog odbora i drugih organa Saveza 
općina i gradova FBiH za savjesno i odgovorno 
vršenje dužnosti za period 2017.-2020. godina.

Stanko Vincetić predao dužnost načelnika Marijanu Oršoliću 

Stanko Vincetić, načelnik u mandatu 2016.-
2020. predao je dužnost, akte, sredstva rada 

i poslove iz nadležnosti općinskog načelnika no-
vom načelniku Općine Orašje Marijanu Oršoliću. 
Primopredaja je izvršena u zgradi Općine na 
temelju rezultata Lokalnih izbora 2020. godine i 
nakon što je Marijan Oršolić preuzeo Uvjerenje 
o dodjeli mandata od Središnjeg izbornog pov-

jerenstva. Poslije čestitki i 
pozdravnih riječi, dosadašnji 
načelnik upoznao je no-
voizabranog načelnika 
koji stupa na dužnost s 
projektima, poslovima i 
postupcima u tijeku, kao i 
planiranim projektima i pro-
gramima, poslovima iz po-
jedinih oblasti iz djelokruga 
Općine, stanju sredstava na 
računu i drugim relevantnim 
informacijama. Dosadašnji 

načelnik zaželio je svom nasljedniku uspješan rad, 
ponudivši mu pritom svoju savjetodavnu pomoć. 
Općinski načelnik Marijan Oršolić zahvalio je 
dosadašnjem načelniku na postignutim rezulta-
tima u provedbi općinske politike i poboljšanja 
uvjeta života na području općine Orašje.
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Od Nove godine Općina Orašje radi od 08.00 do 16.00 sati

Nakon primopredaje dužnosti, načelnik 
Općine Orašje Marijan Oršolić održao je 

sjednicu s pomoćnicima koji su mu ukratko 
predstavili svoje službe, nadležnosti i djelatnike. 
Načelnik ih je obavijestio o svojoj prvoj odluci, 

Načelnik Općine Orašje posjetio je Dječji vrtić 
Pčelica Orašje povodom završetka radova 

“do pod krov” na dogradnji vrtića. Ravnateljica 
Vrtića Maja Kobaš objasnila je da je dogradnja 
zgrade u prvoj fazi završena. Radove je izvršila 
firma Vinković po cijeni nešto malo manjoj od 100 
tisuća maraka koje je osigurala Vlada Županije 
Posavske. Za završetak projekta dogradnje 
vrtića potrebno je još oko 170 tisuća maraka. Za 
narednu fazu radova Ured za hrvate izvan Re-
publike Hrvatske dodjelio je 70 tisuća maraka, 
ali je to nedovoljno pa će se i Općina Orašje 
uključiti u skladu sa svojim mogućnostima. 
Međutim, bit će potrebno tražiti donacije i od 
međunarodnih organizacija i viših razina vlas-

Načelnik posjetio Dječji vrtić Pčelica

Općinski načelnik

ti. Dogradnjom zgrade, Vrtić će dobiti dodante 
prostore za jasličku skupinu i vrtićku skupinu 
djece, mokre čvorove i pomoćnu prostoriju. 

Odluci o radnom vremenu po kojoj od Nove go-
dine Općina Orašje radi od 08.00 do 16.00 sati 
umjesto dosadašnjih 07.30 do 15.30 sati. Pauza 
je i dalje od u trajanju od pola sata od 10 do pola 
11, s tim da će se u narednom periodu regulirati 
da za vrijeme pauze uvijek radi po jedan djelat-
nik u Šalter sali, Katastru i drugim službama 
koje rade sa strankama kako bi stranke koje po 
drugim institucijama i firmama u tom periodu 
imaju pauzu, mogle završiti poslove u Općini. 
Najavljena je i nova sistematizacija radnih 
mjesta i odluka o osnivanju službi gdje načelnik 
želi staviti naglasak na novu službu koja će 
se isključivo baviti pisanjem projekata, strate-
gija, i razvojem općine Orašje kako bi se pov-
ukla veća novčana sredstava od viših institucija 
vlasti i međunarodnih organizacija i donatora. 
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Stanovnici koji ne borave na području općine Orašje mogu dobiti izvode iz 
matičnih knjiga kroz sustav e-Dijaspora 

Općina Orašje uspostavila je interaktivnu plat-
formu e-Dijaspora u sklopu koje su e-matičar 

i e-registar dijaspore. E-Dijaspora pruža 
učinkovit i kvalitetan servis za izdavanje izvoda 
iz matičnog ureda Orašje s mogućnošću dostav-
ljanja na kućnu adresu u cijelom svijetu. Osobe 
koje borave u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu, 
a čije se matične knjige vode na području Fed-
eracije BiH, izvode i uvjerenja iz matičnih kn-
jiga mogu naručiti putem elektronskog obrasca 
„e-Matičar Općine Orašje.“ Izvod iz matične kn-
jige rođenih, izvod iz matične knjige vjenčanih, 

izvod iz matične knjige umrlih, uvjerenje o 
državljanstvu ili uvjerenje o slobodnom bračnom 
stanju mogu se dobiti putem elektronskog 
obrasca. Traženi dokumenti bit će dostavljeni 
putem pošte, a pošiljke će se slati preporučeno 

s dostavnicom na adresu naznačenu zahtjevu. 
Uputstvo za popunjavanje elektronskog obras-
ca, te načina plaćanja se nalaze na web stranici 
e-matičara. Aktivnost e-Dijaspora podržana je 
kroz projekt Dijaspora za razvoj (D4D) koji je 
projekt Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice 
BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu sa UNDP 
BiH i IOM BiH. Uspostavljanjem on-line interak-
tivne platforme e-Dijaspora Općina Orašje nas-
toji omogućiti što bolju suradnju i komunikaciju, 
te jačati veze prema dijaspori. Cilj  e-Dijaspore 
je izrada baze podataka pravnih subjekata pori-

Projekti

jeklom iz općine Orašje kako bi bila napravljena 
poveznica u području očuvanja tradicije, kulture 
i običaja, ali i pokrenuta gospodarska suradnja 
poduzeća iz cijeloga svijeta s lokalnim partnerima.

Općina Orašje zaključila je dva okvirna spo-
razuma s firmom Dejokop d.o.o. Bok na 

temelju rezultata javne nabave. Prvi spora-
zum potpisan je s ovom firmom za redovno 
održavanje neasfaltiranih cesta i sekundarne 
kanalske mreže po cijeni od 29.530,80 KM koja 

može biti i manja u ovisnosti o izvedenim ra-
dovima. Drugi sporazum odnosi se na redovno 
održavanje asfaltiranih cesta za koji je okvirna 
cijena ugovorena na 49.736,70 KM. I jedan i 
drugi sporazum ugovorni su na godinu dana. 

Ugovoreno redovno održavanje asfaltiranih i neasfaltiranih cesta 
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Sklopljen ugovor o uređenju mjesnog groblja u Kostrču i 
sanaciji mrtvačnice u Vidovicama 

Ugovoreno zimsko održavanje cesta 

Projekti

Konzorcij kojeg čine firme Dejokop iz Boka i 
Roading iz Gračanice zadužene su ove se-

zone za zimsko održavanje cesta na području 
općine Orašje. Okvirni sporazum kojeg je ovaj 
Konzorcij potpisao s Općinom Orašje vrijedi 
od 15.11.2020. do 15.03.2021. godine i podra-
zumijeva redovno održavanje lokalnih ces-
ta čišćenjem, posipanjem solju i abrazivnim 
materijalom u dužini od 37 kilometara, zatim 

održavanje cesta po intervenciji zgrtanjem sni-
jega u dužini od 30,51 km, održavanje Carin-
skog terminala, ali i održavanje pješačke staze 
u Orašju od križanja 2. i 11. ulice do kružnog 
toga u 14. ulici i to s obje strane. Cijena ovih 
radova, po okvirnom sporazumu, može mak-
simum iznositi 133.040,70 KM, međutim ispla-
ta će se vršiti po broju odrađenih intervencija. 

Općina Orašje ugovorila je radove uređenja 
mjesnog groblja u Kostrču s firmom Dejokop 

iz Boka nakon provedenog postupka javne na-
bave. Ova firma će po cijeni od 23.751,00 KM de-
montirati postojeću ogradu i zamijeniti je novom, 
izbetonirati novu stazu od ulaza u groblje do ka-
pelice, te porušiti dotrajalo drveće i izvaditi pan-
jeve oko kapelice. Rok za izvođenje radova je 30 
dana od dana uvođenja izvođača radova u posao. 

Ugovorena je i sanacija mrtvačnice na gro-
blju u Vidovicama za cijenu od 6.991,92 KM 

odnosno skidanje postojećih keramičkih pločica, 
te ugradnju betonskih rubnjaka i opločnjaka. 

Firma Digo iz Oštre Luke angažirana je za 
nabavu pijeska za sva groblja na području 

općine Orašje. Mjesnim zajednicama odnosno 
Oštroj Luki, Boku, Matićima, Ugljari, Vidovica-
ma i Kostrču bit će isporučeno po 10 kubika 
pijeska, a mjesnim zajednicama Tolisi i Donjoj 
Mahali po 15 kubika, dok će Kopanice dobiti 5 
kubika pijeska namijenjenih za mjesna groblja. 
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Za obnovu ograde na groblju u Boku 60.000,00 KM

Tajnik Općine Orašje Ilija Baotić, u ime 
općinskog načelnika, potpisao je u Sa-

rajevu Sporazum o suradnji između Općine 
Orašje i Ministarstva za ljudska prava i izbjeg-
lice Bosne i Hercegovine. Sporazum se odnosi 
na realizaciju projekata obnove i izgradnje ko-
munalne i socijalne infrastrukture na prostorima 
gdje žive raseljene osobe i povratnici, a Općina 
Orašje dobila je 60.000,00 KM za projekt ob-
nove ograde na groblju u Boku. Rezultat je to 
prijave na javni poziv Komisije za izbjeglice i 
raseljene osobe BiH. Ova Komisija zaprimila je  
i evidentirala 842 projektna prijedloga odnosno 
391 prijavu. Javni poziv udružio je za to nam-

jenska novčana sredstava i za 2019. i za 2020. 
godinu. Odobreno je 4.402.000 KM za 135 pro-
jekata u 71 općini i gradovima i Brčko distriktu.

Općina Orašje isplatila novčana sredstava za poticanje proljetne sjetve 

Općina Orašje izvršila je isplatu novčanih 
sredstava za poticanje proljetne sjetve na 

području općine Orašje u iznosu 200 tisuća 
maraka. Sredstva su uplaćena na račune 279 
poljoprivrednih proizvođača, koji su ispunili 
uvjete Javnog poziva Općine Orašje, raspis-

anog 12. kolovoza 2020. godine. Sredstva 
je osiguralo Federalno ministarstvo poljo-
privrede, vodoprivrede i šumarstva u iznosu 
100.000,00 KM, dok su po 50 tisuća maraka osi-
gurali Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva Županije Posavske i Općina Orašje. 

U sklopu inicijative organizacija civilnog 
društva Zapadnog Balkana za podršku 

zapošljavanju mladih, Institut za razvoj mla-
dih KULT organizirao je jednodnevnu radionicu 
jačanja kapaciteta predstavnika jedinica lokalnih 
samouprava u oblasti potpore razvoju poslovnih 
ideja mladih. Na radionici u Ilidži predstavljen je 
model potpore razvoju poslovnih ideja mladih 
koji je Institut za razvoj mladih KULT zajednički 
provodio sa osam jedinica lokalnih samouprava 
u BiH, a koji je rezultirao potporom pokretanju 
više od 50 biznisa mladih. U sklopu radionice, 
kroz diskusiju i interaktivan rad, predstavljeni su 
ključni koraci u procesu potpore razvoju biznisa 
sa aspekta općina i gradova, te su analizirani 
sastavni dijelovi modela potpore razvoju biznisa, 
njegove prednosti i nedostaci i mogućnosti prim-
jene modela u jedinicama lokalne samouprave. 

Radionici su prisustvovali predstavnici iz općina i 
gradova: Cazin, Modriča i Jezero,  Novi Travnik, 
Vitez, Orašje, Jablanica, Novo Sarajevo, Maglaj, 
Breza, Ilidža i Domaljevac – Šamac. Općinu 
Orašje predstavljao je tajnik Općine Ilija Baotić.
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Održani Dani Tolise 2020. 

Društvene djelatnosti

U organizaciji Zaklade Terra Tolis, održani su 
Dani Tolise 2020 u Tolisi, manifestacija s 

tradicijom trajanja od 2007. godine. Ove godine 
sadržaji su bili skraćeni, ali Organizacijski odbor 
na čelu s Danielom Dominkovićem opredijelio se 
da ne prekida tradiciju. Manifestaciju je službeno 
otvorio predsjednik Federacije Marinko Čavara 
koji je ujedno proglašen i počasnim građaninom 
Tolise. Na svečanosti otvorenja, načelnik Stanko 
Vincetić istaknuo je kako je ova manifestacija jed-
na od najznačajnijih na prostoru općine Orašje 

uz Dane hrvatskog filma. U drugom dijelu večeri 
uručena je Književna nagrada „fra Martin Nedić“ 
hrvatskom pjesniku iz Neuma Peri Pavloviću za 
zbirku pjesama „Križ, tvoj štit“. U okviru Dana 
Tolise u tri dana održana je Igrarijada koja njeguje 
stare sportove, a umjesto velike smotre folklora 
održan je koncert KUD-a Kralj Tomislav i KUD-a 
iz Novog Travnika. Zadržana je tradicija Memori-
jalnog odbojkaškog turnira Čarli i Žiri, a održano 
je i malo natjecanje u kuhanju fiša i čobanca.

Deset godina rada Zavoda za pružanje 
besplatne pravne pomoći  

Zavod za pružanje pravne pomoći Županije 
Posavske svečanom sjednicom obilježio u 

Odžaku obilježio je deset godina uspješnog rada. 
Sjednici organiziranoj u skladu sa epidemiološkim 
mjerama bili su, uz ostale, nazočni predsjednik 
Skupštine Županije Posavske Blaž Župarić, re-
sorni ministar Pero Radić, ministri u Vladi ŽP 
Nada Ćulap, Ana Andrić i Anes Osmanović, te 
ravnateljica Zavoda Melita Huseinović. Općinu 
Orašje, umjesto načelnika, predstavljao je ta-
jnik Ilija Baotić. Zavod za pružanje besplatne 
pravne pomoći djeluje na području sve tri općine 
Županije Posavske gdje postoje i uredi. Kroz 

svoj rad ostvario je značajnu pomoć građanima 
koji ostvaraju pravo na besplatnu pravnu 
pomoć kao i značajne proračunske uštede.
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Obilježen Dan općine Orašje

Priopćenje općinskog načelnika Stanka Vincetića za Dane općine Orašje 2020

Poštovani stanovnici općine Orašje, 
kao što već znate bliži nam se Dan Općine Orašje 23. listopada - dan kada su 1992. godine oslobođene Vidovice, 
a dva dana kasnije i Kopanice čime je zaokružen sadašnji teritorij općine Orašje. S obzirom na epidemiološku 
situaciju, koja se sigurno neće značajno promijeniti za mjesec dana, obilježavanje Dana općine Orašje neće 
biti održano u formi na koju smo svi navikli. Neće biti zabavnih, kulturnih, sportskih, niti drugih manifestaci-
jskih sadržaja zbog nemogućnosti organizacije odnosno zbog odgovornosti i poštivanja važećih mjera Kriznog 
stožera Ministarstva zdravstva i socijalne politike Županije Posavske po kojima je dozvoljeno okupljanje do 
50 osoba u zatvorenom prostoru odnosno do 100 osoba na otvorenom prostoru. Na sam Dan općine - 23. 
listopada simbolično će biti održana Svečana sjednica Općinskog vijeća u Kino dvorani Orašje uz nazočnost 
25 vijećnika i do 25 gostiju, a prije sjednice bez protokola i u tišini bit će položeni vijenci i upaljene svijeće na 
Spomen obilježju u Gradskome parku.  Sveta Misa za sve poginule, umrle i nestale branitelje u Domovinskome 
ratu bit će održana u župnoj crkvi u Vidovicama uz poštivanje epidemioloških mjera. Uz zdravlje, strpljenje i 
snagu, proslave Dana općine Orašje održat će se narednih godina, a ove godine ostanimo odgovorni i poštujmo 
epidemiološke mjere. 

Svetom Misom u Vidovica-
ma za sve poginule bran-

itelje započelo je ovogodišnje 
skromno obilježavanje Dana 
općine Orašje. Središnji dio 
obilježavanja bila je Svečana 
sjednica Općinskog vijeća 
Orašje, a zbog aktualne 
epidemiološke situacije i 
ograničenog okupljanja, sjed-
nica je protekla bez nekolicine 
gostiju, iskrenih prijatelja Orašja 
i predstavnika općina i grado-
va iz RH, kao i predstavnika viših razina vlasti. 
Predsjednik OV Orašje Mario Oršolić podsjetio je 
na brojne važne odluke za općinu, koje su doni-
jeli vijećnici tijekom četverogodišnjeg mandata i 
naglasio kako je potvrđeno da se na temeljima 
prošlosti, budućnost gradi u sadašnjosti. Stoga 
je budućem sazivu OV poželio uspjeh u radu i 
da budu svjesni uloge koja će im biti povjerena.

U čestitki svim stanovnicima općine Orašje, 
načelnik Stanko Vincetić je naglasio važnost 

datuma 23.10. kad su oslobođene Vidovice i 
nesebične žrtve branitelja koji su dali živote za 
općinu Orašje i sadašnju slobodu naroda ovoga 
kraja. Podsjetio je na brojne projekte koji su re-
alizirani zajedničkim snagama, uz zahvalnost 
Vladama ŽP, FBiH, RH, međunarodnim organi-
zacijama i drugim razinama vlasti. Vincetić je 
u prvi plan stavio otvorenje sportske dvorane, 
nekoliko infrastrukturnih investicija u Gospodar-

skoj zoni, uređenje i rekonstrukcija Osme ulice, 
proširenje mreže ulične rasvjete, kanalizacija u 
MZ Ugljara i Donja Mahala, Centar za mentalno 
zdravlje, izgradnja Centra obrane od poplava i 
nadvišenje Savskog nasipa, asfaltiranje dion-
ice Magistralne ceste do Lepnice, hladnjača 
i niz drugih projekata u svim Mjesnim zajed-
nicama koje nisu bile nimalo zapostavljene.

Vjerujem da će u novom sazivu OV, kao i u 
prethodnom, sjediti odgovorni ljudi kako bi 

općina Orašje nastavila biti lider u ovom dijelu BiH, 
osobito kroz prekograničnu suradnju i napredak 
u gospodarstvu koji bi osigurao dovoljno kvalitet-
na radna mjesta, poručio je načelnik Vincetić.  

Riječi čestitke za Dan Općine Orašje, na kraju 
su uputili Generalni konzul RH u Tuzli Ivan 

Bandić i predsjednik Vlade ŽP Đuro Topić, a u glaz-
benom dijelu programa nastupile su sestre Ilišević.
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