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Udruga poduzetnika Orašje traži tri posto proračunskih sredstava za gospodarski razvoj

Ugradnja grant sredstava za razvoj gospodarstva u proračunu Županije Posavske za iduću god-
inu, donošenje novog Zakona o poticajnim mjerama u razvoju gospodarstva na razini općine 
Orašje, a i ŽP, te rješavanja prostora Udruge od strane Općine Orašje, bile su o fokusu sastanka 
Udruge poduzetnika Općine Orašje, na kojem su kao gosti sudjelovali načelnik Općine Orašje 
Marijan Oršolić i predsjednik Vade ŽP Đuro Topić te ministri gospodarstva i poljoprivrede 
Dragutin Živković i Mato Brkić. „Zahtjev udruge je da minimalno 3 posto proračunskih sred-
stava ŽP bude usmjereno za poticanje gospodarstva, te da se ozakoni ideja o novom zakonu o 
poticajnim sredstvima, koju je udruga inicirala prije 7 godina“, kazao je nakon sastanka pred-
sjednik Udruge poduzetnika Općine Orašje Ivo Vincetić. Naglasio je kako poduzetnici u ŽP 
na osnovu dobiti, godišnje uplate u županijski proračun između 2,5 do 3,5 milijuna KM, te iz 
Udruge traže 3 posto proračunskih sredstava za gospodarstvo i očekuju donošenje ovoga za-
kona. Razgovaralo se i o mogućnosti da se u proračunima Općine Orašje i ŽP predvide sredstva 
za zapošljavanje mladih ljudi koji završe srednju školu, jer je nezaposlenost jedan od bitnih 

razloga odlaska mladih. 
Načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić sastanak je ocijenio dobrim, te naglasio kako se 
Općina bavi baznim dijelom u industriji i gospodarstvu, što znači da je dužna osigurati gosp-
odarske zone i vrlo jeftino zemlju za sve domaće i ino ulagače. „Cijena zemljišta, s komplet-
nom infrastrukturom je 3 KM/m2, a realna je najmanje od 12 do 15 KM. U zadnja dva do tri 
mjeseca Općina je prodala više od 80 duluma zemljišta za dvije firme i u narednom razdoblju 
očekujemo dvije ili tri nove tvornice“, istaknuo je načelnik Marijan Oršolić. Rješavanje prostora 
Udruge poduzetnika, Općina Orašje preuzela je na sebe i za to su u proračunu za iduću godinu 

predviđena sredstva i taj će problem biti riješen, obećao je načelnik Oršolić.
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Općinsko vijeće

Prof. dr. sc. Dragan Čović počasni građanin Općine Orašje u 2021. godini

Nepunih sat vremena trajala je 9. sjednica 
Općinskoga vijeća Orašje održana 6. lis-

topada 2021. godine na kojoj su vijećnici us-
vojili svih devet točaka, a koje je predsjednik 
Stanko Vincetić predložio za dnevni red. Zas-
jedanje je započelo usvajanjem zapisnika s 
prethodne sjednice i vijećničkim pitanjima i 
inicijativama, koje su uputili Emir Beširević, 
Marinko Džoić, Nikola Ilišević i Nusret Saltović.

Na dnevnom redu potom su se našla dodjela 
javnih priznanja Općine Orašje za ovu god-

inu. Na javni poziv za predlaganje kandidata za 
dodjelu javnih priznanja Općine Orašje u 2021. 
godini, dostavljeno je ukupno osam pravovre-
menih prijedloga, a nakon analize potpunih 
prijedloga, Komisija je predložila tri kandidata. 
Prihvaćen je prijedlog Stanka Vincetića i Mari-
jana Oršolića da se javno priznanje „Počasni 
građanin Općine Orašje u 2021. godini“ dod-
jeli prof.dr.sc. Draganu Čoviću, zbog izuzetnih 
zasluga i doprinosa razvitku i ugledu Općine 
Orašje, što je Komisija i predložila Općinskom 
vijeću na usvajanje. Većinom glasova ova je Od-
luka i usvojena, a priznanje će biti uručeno na 
svečanoj sjednici u povodu Dana Općine Orašje 
23. listopada. Većinom glasova usvojena je i Od-
luka o dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine 
Orašje“, poduzetniku Dragi Živkoviću iz Kostrča, 
dok je jednoglasnu potporu dobila Odluka o 
dodjeli javnog priznanja „Plaketa Općine Orašje“ 

Županijskoj bolnici Orašje. Komisija za dodjelu 
javnih priznanja prihvatila je prijedloge Stanka 
Vincetića i Marijana Oršolića da se Plakete Općine 
Orašje dodijele Dragi Živkoviću i Županijskoj 
bolnici Orašje, za osobite uspjehe u radu i 
djelovanju kojima su doprinijeli razvitku i ugledu 
Općine Orašje, što su vijećnici također prihvatili. 

Usvojene su i dvije odluke o prodaji gradskog 
građevinskog zemljišta u Orašju, putem 

javnog nadmetanja - licitacije. Riječ je o zemljištu 
u zoni Jug 3, u blizini hladnjače, površine 40,225 
m2, za izgradnju objekta mješovite i gosp-
odarske namjene, u skladu sa Urbanističkim 
planom Orašje, čija je početna cijena 3 KM /
m2. Druga parcela je na Lameli 1, predviđena 
za izgradnju višestambene zgrade, površine 
900 m2, s početkom cijenom od 50 KM/m2. 

Na koncu zasjedanja vijećnici su usvojili i 
odluke o raspisivanju javnih natječaja za 

izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Orašje i Upravnog vijeća 
JU Dječji vrtić „Pčelica“ Orašje, budući da 
uskoro istječe mandat aktualnim sazivima.
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Nacrt Proračuna za 2022. godinu veći od 7,5 milijuna maraka

Deseta sjednica Općinskog vijeća održana 
je 24.11.2021. godine s usvojenim dnevnim 

redom od 13 točaka. Dosadašnji dopredsjed-
nik Općinskog Vijeća Miralem Puran podnio je 
ostavku na to mjesto, a za novog dopredsjed-
nika izabran je vijećnik Alen Aljukić (SDA). Na-
kon usvajanja Zapisnika s 9. sjednice Vijeća, 
vijećničkih pitanja i inicijativa, te Izvješća o 
izvršenju Proračuna Općine Orašje za prvih 
devet mjeseci ove godine, vijećnici su pristupili 
raspravi o nacrtu Proračuna Općine Orašje za 
2022. godinu.  Ukupni prihodi i primici sa dije-
lom akumuliranog suficita iz 2020. godine i rani-
jih godina, koji se predviđaju nacrtom Proračuna 
za 2022. godinu iznose 7.581.860 KM, a isto 
toliko iznose i rashodi. Nacrt je usvojen kao do-
bra osnova za izradu prijedloga Proračuna, a u 
tom periodu bit će provedene i javne rasprave.  

Usvojenom Odlukom o izmjenama i dopu-
nama Odluke o davanju u zakup poslovnih 

prostora  određene odredbe Odluke usklađene 
su sa zakonom i pojašnjavaju neke odred-
be radi pravilne primjene temeljne odluke. 

Na jednoj od prethodnih sjednica, Općinsko 
vijeće Orašje donijelo je Odluku o izm-

jenama i dopunama Odluke o izuzimanju i da-
vanju na korištenje poslovnog prostora "Nova 
trgovina" Orašje u 10. ulici, zvanom "Dugački 
dućan", na temelju koje je predmetni poslovni 
prostor površine 94,40 m2 u zemljišnoknjižnim 
evidencijama upisan kao vlasništvo Općine 
Orašje. Općinsko vijeće usvajanjem Odluke 
o davanju u zakup poslovnog prostora, ovaj 
poslovni prostor dodijelilo je Udruzi umirovljeni-

ka-penzionera općine Orašje na pet godina 
bez naknade. Odlučeno je tako budući da se 
radi o udruzi koja okuplja jednu od najranjivi-
jih kategorija građana, s namjerom pomaganja 
i zaštite prava osoba starije životne dobi, brige 
o položaju i poboljšanju životnih uvjeta umirov-
ljenika, kao i poduzimanja aktivnosti koje pozi-
tivno djeluju na mentalno i tjelesno zdravlje 
umirovljenika, što je u interesu i Općine Orašje.   

Odlukom o stavljanju van snage Odluke 
o dodjeli na korištenje poslovnog pros-

tora Općinsko vijeće je poništilo Odluku ko-
jom je dodijelilo prostor Medžlisu Islamske 
zajednice Orašje budući da se prostor ne ko-
risti isključivo za namjenu za koju je dodijeljen.

Na prijedlog Mjesne Zajednice Bok poslo-
vi upravljanja grobljima na području 

MZ Bok: Novo groblje i Staro selo, Odlu-
kom Općinskog vijeća Orašje povjereni su 
tvrtki Javno poduzeće Komunalac Orašje.

Van snage stavljena je i Odluka o poticajnim 
mjerama razvoja poduzetništva i obrta na 

području općine Orašje iz 2014. godine jer nisu 
ostvareni očekivani rezultati kroz povećanje za-
poslenosti. Veći dio ugovora zaključen po osnovi 
novog upošljavanja nije realiziran u cijelosti, jer 
je tijekom implementacije ugovora u roku od 6 
mjeseci dolazilo do smanjivanja broja djelatnika u 
odnosu na početni broj kada je ugovor zaključen. 

Općinski načelnik zadužen je za raspi-
sivanje Javnog natječaja za izbor i im-

enovanje članova Nadzornog odbora Javnog 
poduzeća Radiopostaja d.o.o. Orašje i  članova 
Školskog odbora Osnovne škole Stjepana 
Radića u Boku jer dosadašnjem sastavu nad-
zornog i školskog odbora uskoro istječe mandat. 

Za članove Školskog odbora Osnovne škole 
Orašje, nakon provedene natječajne proce-

dure, imenovani su:  Darjan Ivić, Marijana Baotić, 
Dražen Topić, Danijela Peranović i Ivica Šošić. 

Na kraju sjednice usvojeno je Konačno 
izvješće o procijenjenoj šteti prouzročenoj 

sušom na području općine Orašje 2021. godine. 
U Izvješću, između ostalog, stoji da je procijenje-
na šteta na području općine Orašje 6.551.937,63 
KM, da je štetu prijavilo 7.881 domaćinstvo dok 
drugi nisu htjeli prijaviti štetu smatrajući da neće 
dobiti nadoknadu štete kao i prethodnih godina.
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Usora domaćin sastanka koordinacije s načelnicima, gradonačelnicima i 
predsjednicima županijskih Vlada

Općinski načelnik

Predsjednik HDZ-a BiH dr. Dragan Čović 
održao je redoviti koordinacijski sastan-

ak načelnika, gradonačelnika i predsjednika 
županijskih Vlada izabranih ispred HDZ-a BiH 
održan u Usori. Sastanku je nazočio općinski 
načelnik Marijan Oršolić u ime Općine Orašje, 
a od gostiju i državni tajnik Središnjeg državnog 
ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske 
Zvonko Milas. Zvonimir Anđelić načelnik općine 
Usora, domaćin održane koordinacije, pred-
stavio je trenutnu situaciju općine Usora, nakon 
čega su svi načelnici, gradonačelnici i predsjed-
nici Vlada izvijestili o aktualnim temama lokalnih 
zajednica sa cijelog područja BiH. Razgovaralo 
se o radu i aktivnostima, ali i problemima jedinica 
lokalne samouprave, aktualnom političkom stan-
ju u BiH te zajedničkim projektima, odnosno kako 
pomoći općinskim, gradskim, županijskim vlasti-
ma i kako riješiti određene probleme lokalnih za-
jednica u suradnji s višim razinama. Govoreći o 
suradnji lokalnih razina sa višim razinama vlasti, 
naglašeno je kako komunikacija i suradnja mora 
biti aktivna i svakodnevna kako bi se postojeći 

problemi prepoznali i kako bi se aktivno radilo na 
njihovu rješavanju. Svi mogući problemi i zastoji 
moraju se otkloniti u najmanjem roku. Također, 
naglašena je važnost usklađivanja razvoja 
lokalnih sredina s aktivnostima unaprjeđenja 
životnog standarda kroz podizanje ekonomskih, 
gospodarskih, infrastrukturnih i drugih projekata.

Direktorica za Politička pitanja Vijeća Europe u Orašju 

Predstavnica Vijeća Europe - direktorica za 
Politička pitanja Anna Capello boravila je u 

radnoj posjeti Bosni i Hercegovini i tom prilikom 
posjetila je Općinu Orašje gdje ju je na radni 
sastanak primila Ruža Nedić, tajnik općinskog 
organa uprave. Na sastanku su bili prisutni i 
predstavnici Opštine Donji Žabar iz Repub-
like Srpske, a tema razgovora bila je iniciranje 
aktivnosti i podrška projektima međuopćinske 
suradnje u okviru Programa za građenje povjer-
enja kojeg provodi Vijeće Europe. Dogovoreno 
je da će se do narednog sastanaka predstavni-
ka Općina Orašje i Donji Žabar definirati koji bi 
to mogao biti projekt međuopćinske suradnje. 
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Veleposlanik Kraljevine Norveške u BiH otvorio dograđeni dio 
Dječjeg vrtića Pčelica 

Veleposlanik Kraljevine Norveške u Bosni 
i Hercegovini, NJ.E. Olav Reinertsen, bo-

ravio je u Posavini, gdje je posjetio obrazovne 
ustanove opremljene u okviru projekta “Boljom 
upravom do bržeg ekonomskog rasta (EGG)” 
te otvorio novoizgrađeni dio Dječjeg vrtića 
„Pčelica“ u Orašju. Veleposlanika su u Orašju 
polaznici Dječjeg vrtića srdačno pozdravili 
posebnim programom: pjesmama, norveškim 
zastavama, crtežom i zahvalnicom koje su sami 
izradili. Tom je prigodom veleposlanik i službeno, 
zajedničkim presijecanjem vrpce s ministricom 
Anom Andrić, otvorio novosagrađeni dio vrtića u 
Orašju, nakon čega je obišao nove prostore u 
pratnji ravnateljice vrtića Dijane Živković. U iz-
javi za medije istaknuo je zadovoljstvo što je u 
društvu djece koja su budućnost svakog pros-
tora: “Mislim da se svi možemo složiti oko ovoga 
da budućnost pripada ovoj djeci. Jako sam pon-
osan što sam danas uspio vidjeti i čuti ovu djecu 
kako pjevaju, a posebno mi je drago što imaju 
moju norvešku zastavu. Dozvolite mi da kažem 
još nešto što je važno za Norvešku, a vezano 
je za Bosnu i Hercegovinu. Danas sam u pos-
jeti školama, obrazovnim centrima, a sada sam 
evo i u vrtiću. Ono što mi radimo u smislu pot-
pore obrazovnom sektoru i školstvu, posebno u 
ovoj regiji upravo ima za svrhu omogućiti mla-
dim generacijama da se uspješno susretnu sa 
sutrašnjicom. To radimo upravo zbog toga što 
razvoj gospodarstva u svim društvima toliko brzo 
napreduje, da upravo ono što je potrebno, jeste 
doprinos razvoju informacijsko komunikacijskih 

tehnologija čak i na ovom nivou vrtića. To je od 
izuzetne važnosti za budućnost. I upravo zbog 
toga sve ovo radimo, da pripremimo ovu predi-
vnu malu i prelijepu djecu za jedno novo sutra 
koje je svakako drugačije od onog vremena 
koje mi sad imamo” kazao je u Orašju velepo-
slanik Reinertsen. Uz delegaciju iz UNDP BiH, 
na svečanom otvaranju dograđenog dijela Vrtića 
bio je i načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić.

Projekt EGG, u suradnji s Vladom Kraljevine 
Norveške, implementira Razvojni program 

Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini (UNDP 
u BiH). Kroz realizaciju projekta, Norveška je, 
između ostalog, izdvojila oko 900.000 KM za 
opremanje ukupno 24 škole u cijeloj zemlji. Kralje-
vina Norveška je u proteklom periodu, osim kroz 
Projekt EGG, pružila i značajnu podršku Bosni 
i Hercegovini tokom oporavka od katastrofalnih 
poplava 2014. godine te kroz pomoć u medicin-
skoj opremi potrebnoj za borbu protiv Covida-19.
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Izborna Skupština Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine 
(SOGFBIH) u Neumu

Općinski načelnik 

Članovima Skupštine Saveza općina i gra-
dova FBiH - načelnicima i gradonačelnicima 

se u uvodnom obraćanju u Neumu obra-
tio predsjedavajući Skupštine Saveza Faris 
Hasanbegović, predsjednik Predsjedništva Ivan 
Vukadin, Vesna Travljanin direktorica Saveza 
općina i gradova Federacije BiH, te Mario 
Vignjević predstavnik Ambasade Kraljevine 
Švedske u Bosni i Hercegovini koji je naglasio 
važnost i značaj Saveza općina i gradova FBiH, 
kao i podršku Ambasade Kraljevine Švedske 
u BiH u jačanju rada Saveza kao predstavnika 
jedinica lokalne samouprave u FBiH. U temat-
skom dijelu Skupštine, uvodničar Enver Išerić, 
direktor Zavoda za javnu upravu pri Federal-
nom ministarstvu pravde s prisutnima je razgo-
varao o primjeni Zakona o principima lokalne 
samouprave u FBiH i značaju za jedinice loka-
lne samouprave. Zaključeno je da ministarstvo 
u suradnji sa Savezom radi na usuglašavanju 
zajedničkih stavova po pitanju mogućih izmjena 
Zakona. Na Skupštini su jednoglasno usvojeni 
izvještaji o radu Saveza općina i gradova FBiH i 
izvještaj direktora Saveza općina i gradova FBiH.

Tijekom radnog dijela Izborne skupštine, 
izabrani su novi predstavnici tijela i organa 

Saveza općina i gradova FBiH, tako je gos-

podin Suad Huskić izabran za predsjedavajućeg 
Skupštine Saveza, gospodin Smiljan Vidić 
za zamjenika predsjedavajućeg Skupštine, 
gospodin Hamdo Ejubović za predsjednika 
Predsjedništva Saveza, a gospodin Mladen 
Mišurić Ramljak za zamjenika predsjednika, a 
čije funkcije će se rotirati nakon dvije godine.

Novo rukovodstvo Saveza u svojim 
obraćanjima prisutnima naglasili su potrebu 

za jedinstvenim stavovima članica u zastupanju 
interesa jedinica lokalne samouprave pred višim 
nivoima vlasti. Načelnik Općine Orašje Marijan 
Oršolić izabran je u Komisiju za međunarodne 
veze, suradnju i europske integracije Saveza. 

Načelnik Orašja izabran za predsjednika Komisije za međunarodne veze, 
suradnju i europske integracije SOGFBiH

Načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić 
izabran je za predsjednika Komisije za 

međunarodne veze, suradnju i europske in-
tegracije Saveza općina i gradova Feder-
acije BiH. Prva - konstituirajuća sjednica ove 
Komisije održana je u Sarajevu, a za zamjenika 

predsjednika izabran je Haris Sijarić iz Općine 
Centar Sarajevo. Nakon usvajanja Poslovni-
ka o radu Komisije svi članovi upoznali su se 
sa Strategijom razvoja Saveza i aktivnostima 
Saveza te planiranim budućim aktivnostima. 
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Održan Prvi sastanak Partnerske grupe za razvoj Općine Orašje

U dvorani Općinskog vijeća Orašje, 8. stu-
denog, održan je prvi sastanak Partnerske 

grupe za razvoj Općine Orašje, savjetodavnog 
tijela sastavljenog od predstavnika institucija/
organizacija iz javnog, privatnog i nevladinog 
sektora, gospodarskih subjekata i građana s 
područja općine Orašje, koji svojim kapacitetom 
i zainteresiranošću mogu doprinijeti u procesu 
pripreme Strategije razvoja općine Orašje pe-
riod od 2021. do 2027. godine. Strategija raz-
voja općine Orašje za period od 2021. do 2027. 
godine predstavlja integrirani, multisektorski 
strateški dokument kojima se definiraju javne 
politike i usmjerava cjelokupni razvoj općine. 
Nositelj izrade Strategije je Općinski razvojni 
tim, a u pripremi su sudjelovala i četiri radna ti-
jela, kao i Partnerska grupa kao savjetodavno 
tijelo. Koordinatorica Općinskog razvojnog tima, 
Andrijana Dujmenović, zahvalila se članovima 
koji su prisustvovali sastanku čije je tema bila 
„Predstavljanje nacrta Strategije razvoja općine 
Orašje za period od 2021. do 2027. godine, te 
je podsjetila da je proces izrade ovog dokumen-
ta započeo u veljači ove godine, donošenjem 
Odluke Općinskog vijeća Orašje, te je pozvala 
članove na aktivno uključivanje u prezentaciju. 
Nacrt Strategije predstavio je prof. dr. Bahrija 
Umihanić, konzultant angažiran na njenoj iz-
radi od strane Razvojnog programa Ujedin-

Projekti

jenih naroda (UNDP). U svojoj prezentaciji, 
gosp. Umihanić predstavio je faze pripreme: 
izradu strateške platforme, određene prioritete 
i mjere, definirane strateške prioritete, viziju 
razvoja i strateške fokuse općine, usklađivanje 
sa strateškim dokumentima viših nivoa vlasti, 
indikativni financijski okvir, okvir za provedbu, 
praćenje, implementaciju i evaluaciju dokumenta.

Tehnička i financijska pomoć za izradu Strate-
gije razvoja, osigurana je u okviru Projekta 

unapređenje efikasnosti lokalnih usluga u BiH 
(PIPLS), koji primarno financira Vlada Kralje-
vine Švedske, a sufinancira i provodi Raz-
vojni program Ujedinjenih naroda (UNDP), u 
suradnji sa jedinicama lokalne samouprave.
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Razgovori o izgradnji autoceste Tuzla-Brčko-Orašje

Projekti

Načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić i pred-
sjednik Vlade Županije Posavske Đuro Topić 

bili su na radnom sastanku u Vladi Tuzlanskog 
kantona na poziv predsjednika Vlade Kadrije 
Hodžića i predsjedavajućeg Skupštine Slađana 
Ilića u cilju što ranijeg započinjanja aktivnosti 
na izgradnji autoceste Tuzla-Brčko-Orašje. Na 
sastanku o realizaciji tog strateški važnog pro-
jekta za sjeveroistočnu BiH sudjelovali su još 
i gradonačelnik Brčko Distrikta Esed Kadrić i 
gradonačelnik Grada Tuzla Jasmin Imamović. 
Autocesta Tuzla–Brčko–Orašje predstavlja 
najvažniji infrastrukturni projekt u oblasti ces-
tovne infrastrukture na teritoriji sjeveroistočne 
Bosne i Hercegovine. S tim u vezi sudionici 
sastanka potpisali su zajednički Zahtjev za in-
tenziviranje aktivnosti na izgradnji autoceste 
Tuzla–Brčko–Orašje kao dijela autoceste Sa-
rajevo–Beograd, te Zahtjev za zajednički sas-

tanak sa premijerom Federacije BiH i drugim 
relevantnim sudionicima na federalnoj razini 
vlasti. Izraženo je očekivanje da će se ovoj in-
icijativi pridružiti i čelnici drugih općina i gradova 
koji bi imali značajne koristi od brže izgradnje 
autocesta Tuzla–Brčko–Orašje i Tuzla–Žepče 
kao dijelova autoceste Sarajevo–Beograd.

Općina Orašje potpisala Memorandum o razumijevanju sa 
Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Općina Orašje jedna je od 16 gradova i općina 
koji su potpisali Memorandum o razumije-

vanju sa Uredom za koordinaciju projekata pri 
Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodo-

privrede i šumarstva. Memorandum je temelj 
za uspostavljanje suradnje između Ureda za 
koordinaciju i općina na jačanju Platforme sudi-
onika u Klasteru K-3, kroz Projekt razvoja rural-

nih poduzeća i poljoprivrede (READP). Njime su 
definirane obaveze i odgovornosti potpisnika u 
svrhu ostvarivanja prava podnošenja aplikacija 
za podobne mikro projekte tržišne infrastruk-
ture i za eventualno učešće općina u sufinan-
ciranju START paketa namijenjenih siromašnim 
farmerima. Potpisivanje je upriličeno u Sarajevu, 
a u ime Općine Orašje Memorandum o razumi-
jevanju potpisao je općinski načelnik Marijan 
Oršolić. Akteri sa područja Klastera K-3 su svi 
gradovi i općine Tuzlanskog kantona, te općine: 
Odžak, Domaljevac-Šamac i Orašje iz Županije 
Posavske. Projekt razvoj ruralnih poduzeća i 
poljoprivrede (READP) ima za cilj da podigne 
ekonomsku moć malih farmera na način da im 
sufinancira početne pakete raznih proizvodnji. 
Bosna i Hercegovina je sa Međunarodnim fon-
dom za poljoprivredni razvoj (IFAD) zaključila 
Kreditni sporazum za financiranje podobnih 
troškova po Projektu. Zatim je prezentiran zain-
teresiranim akterima sa područja Klastera K-3, 
a da bi općine i gradovi blagovremeno u svo-
jim proračunima planirali sredstva za even-
tualno sufinanciranje planiranih aktivnosti.
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Održana svečana sjednica Općinskog vijeća na kojoj je dr. Draganu Čoviću 
uručeno javno priznanje Počasni građanin Općine Orašje 

Uz odavanje dužnog pijeteta svim poginulim i 
umrlim braniteljima, pripadnicima 106. HVO 

brigade Orašje polaganjem vijenaca kod oba 
Spomen obilježja u parku, nizom je sadržaja 
započeo trodnevni program obilježavanja Dana 
Općine Orašje. Općinsko vijeće Orašje donijelo 
je Odluku da se Dan Općine Orašje obilježava 
23. listopada, budući da su toga dana tijekom 
Domovinskog rata postrojbe 106. HVO brigade 
Orašje oslobodile okupirane Vidovice, pa se 
svake godine na taj datum dio sadržaja organizira 
upravo u Vidovicama. Dva dana kasnije, 25.10. 
oslobođene su i Kopanice, čime su učvršćene 
granice današnjeg područja Općine Orašje. 

Središnji događaj obilježavanja bila je svečana 
sjednica Općinskog vijeća Orašje, na kojoj 

je predsjednik Stanko Vincetić podsjetio na ak-
tivnosti vijeća u proteklom razdoblju. Istaknuo 
je kako se većina odluka na vijeću usvaja jed-
noglasno ili velikom većinom glasova, a Općina 
kroz svoj razvoj je postala uređena sredina. O ak-
tualnim projektima Općine Orašje, kao i planovi-
ma za iduće razdoblje govorio je načelnik Općine 
Marijan Oršolić, a uz ostalo je istaknuo izgradnju 
pročistača vode, projekt koji će osigurati pitku 
i zdravu vodu, vrijedan više od 3 milijuna KM 
čiji se dovršetak očekuje do kraja ove godine. 

Društvene djelatnosti - Dan općine

Spomenuo je projekt Doma zdravlja u Orašju koji 
se gradi zajedničkim sredstvima Općine, Vlada 
ŽP, FBiH i RH. Vrijednost investicije prelazi 2,3 
milijuna KM, a završetak radova je planiran do 
kraja iduće godine. Oršolić je naglasio gradnju 
zgrade za socijalno zbrinjavanje sa 25 stanova, a 
investicija je vrijedna 1,8 milijuna KM. “Trenutno 
imamo dvije Gospodarske zone, a zbog poman-
jkanja zemljišta potrebnog za izgradnju novih 
proizvodnih hala, te interesa gospodarstveni-
ka koji žele investirati u otvaranje novih radnih 
mjesta, u tijeku je izrada urbanističkog plana. U 
oblasti turizma i ugostiteljstva imamo dva zanim-
ljiva projekta koji su u fazi idejnih rješenja, a to 
su Beer fest Orašje i Sportska lučica Orašje, a uz 
ostalo je u planu projekt kabliranja 110 kW voda, 
koji je krucijalan za daljnji razvoj Orašja, a vri-
jedan je oko 1,5 milijuna KM” kazao je načelnik. 

Na sjednici su uručena i priznanja 
Općine Orašje u 2021. godini. Odlukom 

Općinskog vijeća, javno priznanje Počasni 
građanin Općine Orašje primio je dr. Dragan 
Čović, a Plakete poduzetnik Drago Živković 
iz Kostrča i Županijska bolnica Orašje. 

Predsjednik HDZ BiH i HNS-a BiH dr. Dra-
gan Čović je svojim radom, zalaganjem i 

političkim djelovanjem značajno doprinio raz-
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Društvene djelatnosti - Dan općine

voju, napretku i ugledu Općine Orašje, stoji u 
obrazloženju Odluke, a uz ostalo je navedeno 
kako, vodeći računa o svim Hrvatima u BiH, pot-
pora dr. Čovića Hrvatima na području Općine 
Orašje nikada nije izostala. Čović se obratio u 
ime nagrađenih, a poseban pozdrav uputio je 
braniteljima i obiteljima stradalih, bez čije žrtve bi 
teško bili danas u Orašju. “Općina Orašje je dan-
as posebno mjesto urbanog življenja, na ponos i 
s jedne i s druge rijeke Save. Hvala svima koji su 
u zadnjih 30 godina vjerovali da zajedno možemo 
napraviti puno više od onog što smo napravili, a 
hvala i onima koji kritiziraju naš rad, jer nas to 
uvijek ohrabruje. Sve ono što osmislimo, bit će 
i provedeno, a sve ono što propustimo, nemo-
jmo očekivati da netko za nas uradi. Sa ovoga 
područja imate državnog ministra i parlamen-
tarca, federalnog ministra i ljude u Parlamentu 
FBiH, Domu naroda i u Zastupničkom Domu i 
ne sumnjajte da će te imati potporu sa državne 
i entitetske razine vlasti, kao i RH. Uvjeren sam 
da je to način kako možemo dalje graditi ovaj 
prostor i osigurati mu samo održivost” poručio 
je dr. Dragan Čović sa govornice u Orašju. 

Plaketu Općine Orašje dobila je Županijska 
bolnica Orašje, nastala na temeljima Ratne 

bolnice Tolisa, koja je obilježila 29. obljetnicu 
osnutka i djelovanja u ratnim uvjetima. Nakon 
Domovinskog rata, prijedlog je bio da se os-
nuje Opća bolnica u Odžaku, ali na inicijativu 
dr. Perice Jelečevića, Općina Orašje je tada s 
načelnikom Markom Benkovićem, izdvojila prvih 
milijun KM za izgradnju odnosno renoviranje 

objekta tadašnjeg Doma zdravlja u Orašju, gdje 
je Ratna bolnica preseljena 28.06.1998. go-
dine. Bio je to početak izgradnje Bolnice, a za 
tu svrhu Vlada RH izdvojila je milijun eura. Opća 
bolnica u Orašju 2002. godine je preustrojena u 
Županijsku bolnicu i danas je prepoznajemo po 
izvrsnom radu. U vremenu pandemije, više od 
450 pacijenata oboljelih od koronavirusa bilo je 
smješteno u Županijsku bolnicu Orašje, a samo 
je nekolicina upućena na daljnje liječenje u Tuzlu. 

Posavski poduzetnik Drago Živković iz Kostrča, 
direktor i vlasnik poduzeća Maxi od 1996. 

Godine, upornim radom svake godine pomjera 
granice poduzetničke uspješnosti. U svojem 
rodnom kraju stvara nova radna mjesta i otvara 
objekte s prepoznatljivim pečatom urbanog iz-
gleda oraškog kraja. Ulaganje u takvim okviri-
ma Živkoviću je izazov, jer ne planira lokalno, 
nego uporno pomjera granice poslovnog biznisa 
prema EU standardima u graditeljstvu, trgovini, 
proizvodnji. Više od dva desetljeća kontinuirano 
ulaže milijunska sredstva u oraški kraj, a do sada 
je taj iznos dosegao oko 50 milijuna KM, čime 
je postao i poduzetnik s najvećim ulaganjem u 
Posavinu. U posljednjih 25 godina izgradio je 10 
objekata firme Maxi, a s novim zapošljavanjima 
dostigao broj od ukupno 300 uposlenih. 

Čestitke i prigodne riječi uputili su An-
kica Gudeljević ministrica civilnih poslo-

va BiH i gvardijan Toliškog samostana 
fra Mario Jurić, a glazbeni dio svečanosti 
ispunili su članovi Župnog zbora Adoro.
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Obilježena 29. obljetnica oslobođenja Vidovica 

U jesen 1992.godine 23. listopada nadljudskim 
naporima i nesebičnom hrabrošću branitelja 

iz postrojbe 106. HVO brigade Orašje, poražena 
je neprijateljska vojska i oslobođene okupirane 
Vidovice. U sklopu obilježavanja Dana Općine 
u Vidovicama su organizirani sadržaji koji su 
započeli svetom misom u crkvi Svetog Vida 
Mučenika, u nazočnosti mještana Vidovica, Ko-
panica i Jenjića, predstavnika braniteljskih Udru-
ga proisteklih iz Domovinskoga rata, izvršne i 
zakonodavne općinske i županijske vlasti, te 
gostiju iz braniteljskih udruga u RH. Nastavljeni 
su polaganjem vijenaca i cvijeća kraj Spomen 

obilježja u Vidovicama, podignutog u znak 
vječnog sjećanja na poginule branitelje i civile 
iz Vidovica, Kopanica i Jenjića. Opijelo je mo-
lio vidovački župnik vlč. Marijan Brkić, a potom 
pročitao imena 49 poginulih branitelja i civila čija 
su imena upisana na Spomen obilježju. Pro-
gram obilježavanja Dana oslobođenja Vidovica 
nastavljen je u organizaciji Udruge dragovoljaca 
i veterana Domovinskog rata „23 Listopad“ Vid-
ovice, zajedničkim druženjem mještana i gostiju 
na kojem su evocirali uspomene iz Domovin-
skog rata i razmijenili svoja sjećanja na vrijeme 
od prije 29 godina. Program obilježavanja 
Dana općine Orašje drugog dana završen je u 
Kino dvorani Orašje promocijom knjige Veliko 
stradanje -  poginuli, ubijeni i nestali Hrvati iz 
župe Tolisa, Oštra Luka-Bok i Vidovice u raz-
doblju 11. travnja 1941. do 1. siječnja 1952 go-
dine, autora Nedjeljka Nedića. Knjiga je izdana 
u nakladi Matice hrvatske Orašje u tisuću prim-
jeraka i nije za prodaju. Autor je, kao što sam 
naslov kaže, istražio i popisao poginule ubijene i 
nestale Hrvate, zapravo one, kako se to u posa-
vini kaže, koji su išli prid vojskom ili u pokretu.
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Predstavom Tamo gdje tuga spava završen Program obilježavanja 
Dana općine Orašje 2021. 

Program proslave Dana Općine Orašje nastav-
ljen je u Kopanicama svetom misom za pogi-

nule branitelje, a nakon toga je upriličeno po-
laganje vijenaca i paljenje svijeća kraj Spomen 
obilježja u Kopanicama. Održana je i tradicionalna 
utrka sportskih pasa, turnir u šahu “Orašje Open 
2021”, a u večernjim satima Treći susret Pjesni-
ka u Posavini i vinkovačka predstava u Kino dvo-
rani Orašje “Tamo gdje tuga spava”. Prvog dana 
Programa obilježavanja održana je tradicion-
alna čobanijada i fišijada u organizaciji lovačke 
i ribolovačke udruge, koja uvijek okupi najveći 
broj posjetitelja. U večernjim satima izvedena je 
premijera “domaće” predstave “Ambrina gostio-
na” za koju se u Kino dvorani tražilo mjesto više.

Društvene djelatnosti - Dan općine
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Civilna zaštita

Na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, 
načelnik Općine Orašje Marijan Oršolić 

proglasio je stanje prirodne i druge nesreće na 
prostoru područja općine Orašje uzrokovano 
sušom. Sušom je zahvaćen veći dio obradivih 
površina općine Orašje prouzročen dugotrajnim 
sušnim periodom bez dovoljnih količina padalina 
za normalan razvoj i sazrijevanje poljoprivrednih 
kultura što za posljedicu ima umanjen prinos i 
kvalitetu. Odlukom o proglašenju stanja pri-
rodne nesreće - suše zadužena su nadležna ti-
jela općinske uprave da popišu i procijene štete, 
te da prikupljene podatke u što kraćem roku 
dostave županijskim i federalnim tijelima uprave. 

Proglašeno stanje prirodne nesreće - 
suša
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