Orašje, 22. srpanj 2011

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-23 -822/11
Orašje, 21. 07. 2011.god.
Na temelju članka 91.stavak 3. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“, broj 6/02 i 5/08
i 3/11), Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj 21.
srpnja 2011.godine, donosi

ODLUKU
o dodjeli poslovnog prostora na korištenje
Članak 1.
Poslovni prostor ukupne korisne površine od 142
m2, koji se nalazi u potkrovlju Upravne zgrade
Teritorijalne obrane (T.O.) u Orašju u IV ulici broj 1,
upisane kao društvena svojina Skupštine Općine Orašje u
Pl.br. 220/77 K.O.Orašje sa dijelom 1/1, daje se na
korištenje Radio televiziji Bosne i Hercegovine Sarajevo,
za potrebe ITC-a Orašje, na vremenski period od 3 (tri)
godine, bez naknade.
Članak 2.
Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ove
Odluke zaključi ugovor o korištenju
navedenog
poslovnog prostora.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Broj:01-02-1016/11
Orašje, 21.7. 2011.god.
Na temelju članka 37. točka 12. Statuta Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08
i 03/11) Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana
21. srpnja 2011.godine, donosi
R J E Š E NJ E
o imenovanju dopredsjednika
Općinskog vijeća Orašje
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Članak 1.
Tahir Redžepović iz Orašja imenuje se za
dopredsjednika Općinskog vijeća Orašje.
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.
PREDSJEDNIK
Antun Mikić, v.r.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinsko vijeće
Odbor za statut, poslovnik i propise
Broj: 01-02-766/11
Orašje, 14.06.2011.godine
Na temelju članka 22. Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik
Općine Orašje“ broj 3/11), Odbor za statut poslovnik i
propise Općinskog vijeća Orašje utvrđuje Prečišćeni tekst
Statuta Općine Orašje koji obuhvaća Statut Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02), Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 5/08) i Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik
Općine Orašje“ broj 3/11), kako slijedi:

Statut Općine Orašje
(Prečišćeni tekst)
I - OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Statutom Općine Orašje (u daljnjem tekstu: Statut)
sukladno sa Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Županije
Posavske i federalnim i županijskim zakonodavstvom
uređuju se sljedeća pitanja: ostvarivanje i zaštita ljudskih
prava i temeljnih sloboda te suradnja s ombudsmanima,
samoupravni djelokrug Općine, tijela Općine, neposredno
sudjelovanje građana u odlučivanju o lokalnim poslovima,
mjesna samouprava, javnost rada, imovina Općine i
financiranje lokalne samouprave, suradnja i udruživanje s
drugim općinama, međusobni odnosi općinskih organa i
tijela i organa i tijela županijske, odnosno federalne vlasti,
propisi i drugi akti Općine, postupak donošenja, odnosno
promjene Statuta, prijelazne i završne odredbe i druga
pitanja od značaja za ostvarivanje lokalne samouprave.
Članak 2.
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(1) Općina Orašje (u daljnjem tekstu: Općina) je
jedinica lokalne samouprave.
(2) Općina je jedinstvena prostorna, odnosno
prirodno-zemljopisna i gospodarska cjelina, a sastoji se od
više
naseljenih
mjesta
međusobno
povezanih
komunikacijama koje omogućavaju nesmetanu vezu
unutar Općine.

(2) Ostali jezici se mogu koristiti kao sredstvo
komunikacije i nastave.

Ia – STATUSNA OBILJEŽJA OPĆINE

Članak 11.
(1) Za iznimne zasluge i doprinos od osobitog
značenja za razvitak i ugled Općine, a poglavito za
uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture i
zaštiti prirodnog okoliša, te drugih javnih djelatnosti,
Općina može dodjeljivati javna priznanja i priznanja
počasnog građanina Općine.
(2) Način i uvjeti za dodjeljivanje priznanja
utvrđuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 3.
(1) Granice Općine utvrđene su federalnim
zakonima i drugim propisima.
(2) Općina obuhvaća područja naseljenih mjesta:
Orašje, Ugljara, Donja Mahala, Tolisa, Kostrč, Bukova
Greda, Oštra Luka, Bok, Matići, Vidovice, Kopanice,
Jenjić i Lepnica.

Članak 10.
(1) Dan Općine je 23. listopada.
(2) Način obilježavanja Dana Općine uređuje se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Članak 4.
Službeno ime Općine je „Općina Orašje“.

Članak 12.
(Brisan – „Službeni glasnik Općine Orašje“ broj
3/11)

Članak 5.
Sjedište Općine je u Orašju, Treća ulica broj 45.
Članak 6.
Općina ima svojstvo pravne osobe.
Članak 7.
(1) Općina ima svoj grb.
(2) Grb Općine je u obliku štita.
(3) Okvir štita je zlataste boje.
(4) U gornjem dijelu u crvenoj boji, velikim
bijelim slovima upisana je riječ ORAŠJE, ispod koje je
zlatastom bojom cijelom širinom ucrtan pleter, ispod
pletera sredinom grba cijelom širinom ucrtan je most u
plavoj boji.
(5) Ispod mosta je rijeka Sava na kojoj leži cijela
Općina.
(6) Pri dnu grba u trouglastom obliku ucrtana je
zelena ravnica koja je obrubljena sa lijeve strane klasjem,
a perom sa desne strane.
Članak 8.
(1) Općina ima pečat u obliku kruga promjera 40
mm i 20 mm.
(2) Sadržaj pečata, davanje odobrenja za izradu
pečata, vođenje evidencije o izdanim pečatima, način
uništavanja pečata i druga pitanja od značaja za izradu i
korištenje pečata Općine, uređuje se Zakonom o pečatu
Županije Posavske.
Članak 9.
(1) Službeni jezici i pisma u Općini određeni su
ustavom i zakonom.

II - OSTVARIVANJE I ZAŠTITA LJUDSKIH
PRAVA I TEMELJNIH SLOBODA TE SURADNJA S
OMBUDSMANIMA
Članak 13.
Općina stvara uvjete da građani sa područja
Općine u cjelini na demokratski način ostvaruju sva svoja
prava i slobode, utvrđene ustavom i međunarodnim
instrumentima, o čemu se brinu sva tijela Općine u okviru
svojih nadležnosti.
Članak 14.
(1) Tijela Općine i institucije koja vrše javna
ovlaštenja dužne su u vršenju poslova iz svoje nadležnosti
primjenjivati i dosljedno poštovati prava i slobode građana
predviđena Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom
Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavom Županije
Posavske.
(2) Tijela Općine i institucije koja imaju javna
ovlaštenja dužni su u svom radu poduzimati sve potrebne
mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja uvjeta za ostvarivanje
i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom Bosne
i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i
Ustavom Županije Posavske.
Članak 15.
(1) Sva tijela Općine, službe za upravu i institucije
sa javnim ovlastima dužne su na zahtjev ombudsmana i
njihovih zamjenika omogućiti uvid i dati potrebne
informacije, službene dokumente i spise, uključujući i
tajne, radi ostvarivanja funkcije ombudsmana u zaštiti
ljudskih prava i osnovnih sloboda na području općine.
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(2) Općinski načelnik je obvezan omogućiti
ombudsmanima i njihovim zamjenicima nazočnost
upravnim postupcima koje vode općinske službe za
upravu, odnosno institucije sa javnim ovlastima.
Članak 16.
Sva tijela Općine u okviru svojih prava i dužnosti,
obvezna su surađivati s međunarodnim promatračkim
tijelima za ljudska prava osnovana za područje Bosne i
Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.
Članak 17.
Općinski načelnik je odgovoran za suradnju i
omogućavanje ostvarivanja funkcija ombudsmana i
međunarodnih promatračkih tijela, a posebno za suradnju
službi za upravu i institucija sa javnim ovlastima na način
predviđen ustavom, zakonom i ovim Statutom.
III - SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 18.
Općina je nadležna za neposredno obavljanje
poslova lokalne samouprave utvrđenih odgovarajućim
federalnim zakonom, odnosno zakonom Županije
Posavske i ovim Statutom.
Članak 19.
U okviru samoupravnog djelokruga, Općina
sukladno zakonima iz prethodnog članka i ovim Statutom
obavlja naročito sljedeće poslove lokalne samouprave:
1. osigurava uvjete i poduzima sve potrebne
mjere za dosljednu primjenu, poštivanje i
zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, u
skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine,
Ustavom Federacije i međunarodnim
instrumentima iz Aneksa Ustava Federacije,
Ustava Županije i ovog Statuta,
2. donosi proračun Općine,
3. stvara i razvija gospodarske, društvene,
kulturne i druge uvjete za život i rad
stanovništva na području općine i za
zadovoljavanje njihovih materijalnih i
zajedničkih potreba u skladu sa utvrđenom
politikom i propisima Županije i Federacije,
4. osiguranje lokalnih potreba pučanstva u
oblasti brige o djeci i obitelji,
5. ostvarivanje materijalnih i drugih uvjeta za
razvoj: kulturnih, obrazovnih, odgojnih,
zdravstvenih, socijalnih, sportskih i drugih
potreba lokalnog pučanstva,
6. poduzima mjere u svrhu unapređivanja
lokalnog
poslovanja
i
humanitarnih
aktivnosti,
7. propisuje/određuje prekršaje i novčane i druge
sankcije za kršenje pravila i propisa općine,
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8. uspostavljanje, osiguravanje i održavanje
premjera i katastra zemljišta i evidencije prava
na nekretnine,
9. osiguravanje uvjeta za uređenje prostora i
zaštitu i uređenje životnog okoliša,
10. utvrđivanje i provođenje politike urbanizma i
stambene politike od značaja za općinu i njen
razvoj,
11. donošenje urbanističkih i regulacionih
planova,
12. obavlja komunalne i druge uslužne djelatnosti
i lokalnu infrastrukturu, kao što je izgradnja i
održavanje lokalnih cesta, puteva, lokalnih
mostova, objekata za opskrbu naselja pitkom
vodom, razvoju poštanskih i telefonskih veza,
upravljanje grobljima i održavanje grobalja,
održavanje komunalne higijene, zaštita
životinja, održavanje lokalne elektro-mreže i
druge djelatnosti infrastrukture lokalnog
značaja,
13. organizira i unapređuje lokalni javni prijevoz,
14. provodi socijalnu politiku i uspostavlja službe
socijalne zaštite,
15. upravljanje javnim dobrima i dobrima u općoj
uporabi od lokalnog značaja,
16. osigurava uvjete za rad lokalnih radio i TV
postaja, u skladu sa zakonom,
17. utvrđivanje politike lokalnog turizma i
vođenje brige o turističkim resursima,
18. upravljanje
lokalnim
građevinskim
zemljištem i poslovnim prostorom,
19. organizira lokalnu upravu prilagođenu
lokalnim potrebama, te obavlja upravne
poslove iz svoje nadležnosti,
20. osigurava uvjete za ostvarivanje mjesne
samouprave,
21. osnivanje javnih ustanova i drugih
javnopravnih osoba sukladno zakonu, radi
ostvarivanja
određenih
kulturnih,
gospodarsko-komunalnih, socijalnih i drugih
interesa i potreba stanovništva,
22. osigurava opće uvjete za snabdijevanje
stanovništva hranom, zadovoljavanje drugih
potreba i obavljanje uslužnih djelatnosti na
području općine,
23. organizira, provodi i odgovara za mjere zaštite
i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od
elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,
24. donosi propise o oporezivanju i na drugi način
osigurava potrebno financiranje koje nije
osigurala županijska ili federalna vlast,
25. raspisuje referendum o samodoprinosu,
26. raspisuje javne zajmove i odlučuje o
zaduživanju Općine,
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27. stara se o obnavljanju oštećenih i uništenih
kuća u suradnji za Županijom i Federacijom i
podržava povratak prognanika i izbjeglica,
28. vodi evidenciju i popis prognanika, izbjeglica
i deložiranih osoba, u skladu sa posebnim
zakonom,
29. vodi matične knjige i sastavlja biračke
spiskove,
30. utvrđuje i ostvaruje i druge poslove lokalne
samouprave, u skladu sa zakonom i ovim
Statutom.
Članak 20.
Općina je samostalna u odlučivanju u poslovima
iz svog samoupravnog djelokruga, sukladno ustavu,
zakonu i ovom Statutu i odgovorna je za obavljanje tih
poslova.
Članak 21.
Općina obavlja poslove lokalne samouprave,
obavlja upravne i druge stručne poslove koji se federalnim
zakonima, odnosno zakonima županije, iz određenih
upravnih oblasti prenesu na Općinu.
IV - TIJELA OPĆINE
1. Općinsko vijeće
a) Opće odredbe
Članak 22.
Općinsko vijeće Orašje (u daljnjem tekstu:
Općinsko vijeće) je zastupničko tijelo građana, koje
donosi općinske propise i druge akte iz samoupravnog
djelokruga Općine, koji se odnose na prava i dužnosti
građana, te obavlja i druge poslove sukladno ustavu,
zakonu i ovom statutu.
Članak 23.
Općinsko vijeće iz svoje nadležnosti obavlja
poslove samostalno, na temelju i u okviru Ustava, zakona
i ovog Statuta.
Članak 24.
Općinsko vijeće broji 25 vijećnika.
Članak 25.
Izbor vijećnika Općinskog vijeća (u daljnjem
tekstu: vijećnici) vrši se sukladno Ustavu i zakonu.
Članak 26.
(1) Građani biraju vijećnike na osnovu slobodnog,
općeg i jednakog neposrednog prava, tajnim glasovanjem.
(2) Nitko nema prava da po bilo kome osnovu
poziva birača na odgovornost za glasovanje, niti da od
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njega traži da se izjasni za koga je glasovao ili zašto nije
glasovao, niti ga može spriječiti da glasuje.
Članak 27.
(1)
Vijećnike
biraju
višestranačkim
i
demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim
izborima na cijelom području Općine sukladno zakonu.
(2) Svaki birač ima pravo glasovati za bilo koju
stranku ili kandidata na listi stranke i biti biran za
vijećnika.
(3) Svaka stranka dobiva broj vijećničkih mjesta u
Općinskom vijeću, razmjerno postotku osvojenih glasova
od ukupnog broja važećih glasova, ako izbornim zakonom
nije drugačije propisano.
Članak 28.
Mandat vijećnika traje četiri godine.
Članak 28a.
(1) Vijećnik vrši svoju dužnost prema svome
slobodnom uvjerenju, a na dobrobit svih građana Općine.
(2) Vijećnik se u javnom životu i na sjednicama
treba ponašati sukladno Etičkom kodeksu vijećnika koji
donosi Općinsko vijeće.
(3) Vijećnik odgovara za ustavnost i zakonitost
akata koje donosi Općinsko vijeće.
Članak 29.
(1) Nespojive su funkcije vijećnika sa funkcijom
Općinskog načelnika, tajnika Općinskog vijeća, te sudaca
općinskih sudova, članova upravnih i nadzornih odbora,
direktora javnih poduzeća i izvršne vlasti na svim
razinama.
(2) Izborom ili imenovanjem vijećnika na funkcije
iz prethodnog stavka, prestaje mandat vijećnika u
Općinskom vijeću.
(3) Vijećniku prestaje mandat kada preuzme
funkciju koja je prema zakonu nespojiva sa funkcijom
vijećnika, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom.
Članak 30.
Općinsko vijeće će biti prvi put sazvano najkasnije
30 dana nakon objavljivanja rezultata izbora.
Članak 31.
(1) Općinsko vijeće ima predsjednika i jednog
dopredsjednika koji se biraju na mandatno razdoblje koje
traje koliko i mandat vijećnika.
(2) Predsjednik i dopredsjednik biraju se iz reda
vijećnika, većinom glasova od ukupnog broja vijećnika.
(3) Predsjednik i dopredsjednik ne mogu biti iz
reda istog naroda.
(4) Ukoliko među izabranim vijećnicima nema
vijećnika različitih naroda, predsjednik i dopredsjednik
mogu biti iz reda istog naroda, ali ne mogu pripadati istoj
političkoj opciji.
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(5) Predsjedavajući predsjedava sjednicom
Općinskog vijeća i obavlja druge poslove utvrđene u
Poslovniku o radu Općinskog vijeća.
(6) Predsjedavajući Općinskog vijeća obavlja
svoju dužnost profesionalno.
Članak 32.
(1) Izbor predsjednika i dopredsjednika obavlja se
na temelju liste, na kojoj mora najmanje biti dva ili više
kandidata.
(2) Listu kandidata predlaže Odbor za izbor i
imenovanje uz prethodne konzultacije političkih stranaka,
koje imaju vijećnike.
(3) Za predsjednika odnosno dopredsjednika bit će
izabran kandidat ako je dobio većinu glasova ukupnog
broja vijećnika.
(4) Ako u prvom krugu glasovanja nijedan od
kandidata nije dobio potrebnu većinu, u ponovnom
glasovanju glasuje se za dvojicu kandidata koji su dobili
najveći broj glasova.
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(4) Naziv, sastav, djelokrug poslova i način rada
radnih tijela uređuju se Poslovnikom o radu ili odlukom
Općinskog vijeća.
Članak 36b.
(1) Radi učinkovitosti rada Općinskog vijeća,
Općinsko vijeće osniva Kolegij Općinskog vijeća.
(2) Sastav Kolegija, djelokrug poslova i način rada
uređuju se Poslovnikom Općinskog vijeća.
Članak 36c.
(1) Stručne i druge poslove za potrebe rada
Općinskog vijeća, obavlja tajnik Općinskog vijeća koji je
državni službenik i postavlja se i razrješava sukladno
zakonu.
(2) Uvjeti za vršenje poslova, opis poslova,
složenost poslova i drugi uvjeti radnog mjesta tajnika
Općinskog vijeća utvrđuju se pravilnikom o unutarnjoj
organizaciji općinskog organa uprave.
b) Nadležnost Općinskog vijeća

Članak 32a.
Prvu sjednicu Općinskog vijeća saziva
predsjednik ili dopredsjednik starog saziva, a njome
predsjedava najstariji vijećnik novog saziva sve do izbora
predsjednika Općinskog vijeća.

1.
2.

Članak 33.
(Brisan - „Službeni glasnik Općine Orašje“ broj

3.

5/08)
4.
Članak 34.
Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u iznimnim
okolnostima predviđenim u Poslovniku o radu Općinskog
vijeća i vodi zapisnik o svom radu i donesenim odlukama.

5.
6.

Članak 35.
Vijećnik ne može biti odgovoran za izraženo
mišljenje ili davanje glasa u obavljanju dužnosti vijećnika.
Članak 36.
Vijećnici Općinskog vijeća za svoj rad imaju
pravo na naknadu, čiju visinu posebnim aktom utvrđuje
Općinsko vijeće.
Članak 36a.
(1) Općinsko vijeće osniva stalna i povremena
radna tijela.
(2) Stalna radna tijela razmatraju nacrte i
prijedloge akata koji su na dnevnom redu sjednica
Općinskog vijeća, te o njima daju mišljenja i prijedloge.
(3) Povremena radna tijela razmatraju i stručno
obrađuju pojedina pitanja i daju prijedloge pojedinih
akata.

7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

Članak 37.
Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti:
priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja
Statut Općine i odlučuje o njegovim promjenama,
donosi odluke, druge propise, opće i pojedinačne
akte i daje za ista autentično tumačenje,
donosi općinski proračun i usvaja izvješće o
izvršenju proračuna Općine,
donosi
propise o porezima, pristojbama,
naknadama i doprinosima Općine, sukladno
zakonu,
raspisuje javni zajam i samodoprinos i odlučuje o
zaduženju Općine,
donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove
i programe, te provedbene planove, uključujući
zoniranje,
donosi
programe
uređenja
građevinskog
zemljišta,
donosi programe razvoja za pojedine djelatnosti
za koje ima ovlasti,
osniva javna poduzeća i javne ustanove i druge
pravne osobe za obavljanje gospodarskih,
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od
interesa za općinu, te razmatra i usvaja izvješća o
njihovom radu,
odlučuje sukladno zakonu, o tome da se
obavljanje pojedinih poslova iz samoupravnog
djelokruga općine povjeri institucijama koja imaju
javna ovlaštenja,
bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika
Općinskog vijeća,
bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog
vijeća,
donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave,
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14. utvrđuje nazive ulica i trgova u naseljenim
mjestima,
15. raspisuje referendum,
16. posebnom odlukom regulira način svoga
djelovanja u izvanrednim okolnostima, u cilju
zaštite ljudskih života i materijalnih dobara,
17. utemeljuje stalne i povremene komisije i odbore,
18. dodjeljuje javna priznanja,
19. obavlja i druge poslove utvrđene ustavom,
zakonom i ovim Statutom.

(1) Općinskog načelnika za vrijeme privremene
odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik ili
djelatnik općinskih tijela uprave kojeg on ovlasti.
(2) U slučaju prijevremenog prestanka mandata,
dužnost Općinskog načelnika do ponovnog izbora
Općinskog načelnika, vrši osoba izabrana od strane
Općinskog vijeća natpolovičnom većinom od ukupnog
broja vijećnika.
Članak 46.
Općinski načelnik predstavlja i zastupa Općinu.

Članak 38.
(1) Općinsko vijeće može donositi odluke ako je
na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.
(2) Općinski proračun, zaduživanje Općine,
osnivanje zajedničkih poduzeća i ustanova sa susjednim
općinama i Poslovnik o radu Općinskog vijeća, smatraju
se donesenim ako je za te akte glasovala većina od
ukupnog broja vijećnika.

Članak 47.
Općinski načelnik u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, ovlašten je da:
1. provodi
općinsku
politiku,
sukladno
odlukama Općinskog vijeća i osigurava
primjenu odluka i drugih akata Općinskog
vijeća,
2. priprema i predlaže Općinskom vijeću na
usvajanje općinske propise i druge opće akte,
3. imenuje i smjenjuje općinske dužnosnike i
namještenike,
4. utvrđuje organizaciju službi za upravu i
drugih službi Općine i donosi pravilnik o
unutarnjoj organizaciji službi Općine,
5. stara se o organizaciji i radu općinskih službi za
upravu i uz pomoć pomoćnika Općinskog
načelnika rukovodi tim službama,
6. realizira suradnju Općine s drugim općinama,
gradovima,
međunarodnim
i
drugim
organizacijama sukladno zacrtanoj općinskoj
politici,
7. proglašava stanje prirodne i druge nesreće i
odlučuje o otklanjanju štetnih posljedica
izazvanih prirodnom i drugom nesrećom,
8. osigurava suradnju općinskih službenika s
ombudsmanima i njihovim zamjenicima,
9. osigurava obavljanje poslova koji su zakonom
preneseni na Općinu,
10. potpisuje općinske rashode,
11. podnosi izvješće Općinskom vijeću o
ostvarivanju općinske politike i radu
općinskog organa uprave najmanje jednom
godišnje,
12. obavlja i druge poslove određene zakonom i
ovim Statutom.

Članak 39.
Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno
ako vijeće ne odluči da se o pojedinim pitanjima glasuje
tajno.
1. Općinski načelnik
Članak 40.
(1) Općinski načelnik je nositelj izvršne i upravne
vlasti, u okviru prava i dužnosti Općine.
(2) Općinski načelnik svoju dužnost obavlja
profesionalno.
Članak 41.
Općinski načelnik obavlja nadzor nad zakonitošću
rada tijela općinske uprave koja obavljaju upravne poslove
iz samoupravnog djelokruga Općine.
Članak 42.
Općinski načelnik bira se izravnim izborom od
strane birača upisanih u birački spisak za područje Općine,
na način i po postupku utvrđenim zakonom.

Članak 43.
Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine
ako zakonom ili drugim izbornim propisom nije drugačije
određeno.
Članak 44.
Općinski načelnik može biti opozvan ili može
podnijeti ostavku, na način i po postupku utvrđenim
zakonom.
Članak 45.

Članak 48.
(1) Općinski načelnik odgovoran je Općinskom
vijeću za svoj rad i rad općinskih službi za upravu.
(2) Općinski načelnik odgovara i za obavljanje
poslova koji su zakonom preneseni na Općinu.
(3) U obavljanju poslova iz prethodnog stavka
Općinski načelnik ostvaruje potrebnu suradnju s
nadležnim tijelima Županije i Federacije.

Orašje, 22. srpanj 2011

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

3. obavljaju nadzor nad djelatnošću javnih
poduzeća i ustanova koje obavljaju poslove na
temelju javnih ovlasti utvrđenih propisom
općine,
4. daju inicijative za rješavanje određenih pitanja
iz samoupravnog djelokruga općine i
pripremaju općinske propise te druge opće
akte iz svog djelokruga,
5. pripremaju nacrte općinskih propisa te drugih
općih akata iz svoje nadležnosti,
6. obavljaju upravne, stručne i druge poslove
koji su zakonom preneseni na Općinu,
7. obavljaju i druge poslove određene Statutom i
drugim propisima.

2. Općinske službe za upravu
Članak 49.
(1) Za obavljanje poslova lokalne samouprave i
upravnih i drugih stručnih poslova iz samoupravnog
djelokruga Općine kao i poslova koji se zakonom prenesu
na Općinu osnivaju se općinske službe za upravu (u
daljnjem tekstu: službe za upravu).
(2) Službe za upravu osnivaju se posebnom
odlukom Općinskog načelnika.
(3) Odlukom o osnivanju službi za upravu uređuju
se pitanja koja se odnose na naziv, broj, nadležnost,
rukovođenje, odgovornost i način rada službi za upravu.
(4) Općinski načelnik sa službama za upravu čini
jedinstven općinski organ uprave.
Članak 50.
(1) Radom svih službi za upravu rukovodi
Općinski načelnik i koordinira i usmjerava njihov rad sa
ovlaštenjima predviđenim zakonom, ovim Statutom i
općinskim propisima.
(2) Radom pojedine službe za upravu neposredno
rukovodi pomoćnik Općinskog načelnika.
(3) Pomoćnik Općinskog načelnika je odgovoran
Općinskom načelniku za svoj rad i rad službe kojom
rukovodi.
Članak 51.
Pomoćnici Općinskog načelnika su rukovodeći
državni službenici i postavljaju se i razrješavaju sukladno
zakonu.
Članak 52.
(1) Unutarnja organizacija službi za upravu
uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustroju.
(2) Pravilnik iz stavka 1. ovog članka sadrži
djelokrug službe, organizacijske jedinice i njihovu
nadležnost, sistematizaciju radnih mjesta i uvjete u
pogledu stručne spreme, radnog iskustva, stručnog ispita,
broj izvršitelja, rukovođenje službom i odgovornosti i
ovlaštenja, broj pripravnika i uvjeti za prijem pripravnika,
te druga pitanja bitna za organiziranje i rad službi za
upravu.
(3) Pravilnik o unutarnjem ustroju službi za
upravu donosi Općinski načelnik.

Članak 53.
Službe za upravu sukladno zakonu i ovom Statutu,
neposredno obavljaju sljedeće poslove:
1. izvršavaju općinske propise i druge opće akte
iz samoupravnog djelokruga Općine,
2. rješavaju u upravnom postupku, o pravima,
obvezama i pravnim interesima građana i
pravnih osoba iz samoupravnog djelokruga
Općine,
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Članak 54.
(1) Rad službi za upravu je javan.
(2) Općinski načelnik obavlja poslove iz svoje
nadležnosti preko službi za upravu.
(3) Službe za upravu odgovorne su za svoj rad
Općinskom načelniku.
Članak 55.
(Brisan – „Službeni glasnik Općine Orašje“ broj
3/11)
Članak 56.
(1) Za obavljanje određenih poslova iz nadležnosti
službe za upravu mogu se za jedno ili više naseljenih
mjesta unutar službe za opću upravu i zajedničke poslove
osnivati matični uredi izvan sjedišta za upravu.
(2) Matične urede osniva Općinsko vijeće na
prijedlog Općinskog načelnika.
(3) Odlukom o osnivanju matičnih ureda određuje
se nadležnost, sjedište, područje, broj izvršitelja i nadzor
nad obavljanjem poslova iz nadležnosti ureda.
Članak 57.
U nadležnost matičnih ureda mogu se prenijeti
poslovi koji se odnose naročito na:
1. vođenje matičnih knjiga i obavljanje poslova
matične službe,
2. izdavanje potvrda o činjenicama o kojima se
vode službene evidencije,
3. davanje raznih obavještenja i pravnih savjeta
koje traže građani,
4. kao i druge poslove od neposrednog interesa
za ostvarivanja prava i obveza građana od
službi za upravu.
Članak 58.
(1) Sredstva za rad službi za upravu i matičnih
ureda osiguravaju se u proračunu Općine.
(2) Plaće i druge naknade općinskih službenika i
namještenika utvrđuju se sukladno zakonu, podzakonskim
propisima i odlukama Općinskog vijeća.
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IVa.- MEĐUSOBNI ODNOSI OPĆINSKOG
VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 58a.
Međusobni odnosi Općinskog vijeća i Općinskog
načelnika temelje se na načelima međusobnog uvažavanja
i suradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje
vlastitih mjerodavnosti i zajedničku odgovornost za
funkcioniranje i razvitak Općine.
Članak 58b.
(1) Općinski načelnik podnosi izvješće
Općinskom vijeću o ostvarivanju općinske politike i radu
općinskog organa uprave najkasnije do 30.04. tekuće
godine za prethodnu kalendarsku godinu.
(2) Ako Općinsko vijeće ne usvoji izvješće iz
prethodnog stavka ovog članka, u okviru svoje nadležnosti
ukazat će Općinskom načelniku na aktivnosti i mjere koje
treba poduzeti odnosno predložiti akte za provođenje tih
mjera i aktivnosti.
V - NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U
ODLUČIVANJU O LOKALNOJ SAMOUPRAVI
Članak 59.
(1) Građani s područja Općine mogu neposredno
sudjelovati u odlučivanju o lokalnoj samoupravi iz
samoupravnog djelokruga Općine.
(2) Oblici neposrednog odlučivanja o lokalnoj
samoupravi su: referendum, mjesni zbor građana,
građanska inicijativa i drugi oblici sudjelovanja građana.
a) Referendum
Članak 60.
Građani s područja Općine mogu putem referenduma
i neposredno odlučivati o pitanjima koja su od njihovog
interesa, a to su:
1. odlučivanje o prijedlogu za promjenu Statuta
Općine,
2. odlučivanje o prijedlogu za donošenje i promjenu
općinskog propisa ili drugog općeg akta iz
samoupravnog djelokruga Općine,
3. predlaganja donošenja akta o pitanjima koja su od
interesa za život i rad građana kao što je izgradnja
objekata komunalnog značaja, uređenje prostora,
održavanje higijene i čistoće javnih površina na
području Općine, uvođenje samodoprinosa za
određene namjene i druga pitanja od zajedničkog
interesa za građane,
4. izjašnjavanje građana po pitanjima od općeg
interesa za Općinu, ako Općinsko vijeće zatraži
takvo izjašnjavanje,
5. odlučivanje o osnivanju mjesne zajednice,
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6. druga pitanja predviđena zakonom i Statutom
Općine.
Članak 61.
(1) Referendum se može raspisati za cijelo
područje Općine ili za područje jedne ili više mjesnih
zajednica ili za jedno ili više naselja.
(2) Referendum za područje jedne mjesne
zajednice ili jednog ili više naselja, može se raspisati radi
uvođenja lokalnog samodoprinosa za rješavanje određenih
životnih potreba građana na tom području ili izjašnjavanja
o izdvajanju ili pripajanju mjesne zajednice ili naselja te
radi rješavanja drugih potreba od značaja za građane na
tom području sukladno zakonu i propisu Općine.
Članak 62.
(1) Referendum za područje cijele Općine ili za
područja dvije ili više mjesnih zajednica raspisuje
Općinsko vijeće.
(2) Referendum za područje jedne mjesne
zajednice ili za jedno ili više naselja sa područja iste
mjesne zajednice (lokalni referendum) raspisuje vijeće te
mjesne zajednice.
Članak 63.
(1) Prijedlog za raspisivanje referenduma na
području cijele Općine može podnijeti jedna trećina
vijećnika, Općinski načelnik ili jedna petina mjesnih
zajednica.
(2) Prijedlog za raspisivanje referenduma za
područje dvije ili više mjesnih zajednica može podnijeti i
vijeće jedne mjesne zajednice.
(3) Prijedlog za raspisivanje lokalnog
referenduma može podnijeti jedna trećina članova vijeća
mjesne zajednice, mjesni zbor građana ili zbor građana
dijela mjesne zajednice za koji se uvodi referendum.
Članak 64.
Prijedlog za raspisivanja referenduma sadrži
pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti i područje na
kojem treba provesti referendum.
Članak 65.
Odlukom o raspisivanju referenduma određuju se
pitanja o kojima se građani trebaju izjasniti, dan i način
održavanja, te područje na kojem će se provoditi
referendum.
Članak 66.
Pravo glasovanja na referendumu imaju građani sa
biračkim pravom koji imaju prebivalište na području za
koje se raspisuje referendum.
Članak 67.

Orašje, 22. srpanj 2011

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje

(1) Referendum provodi Komisija koju imenuje
Općinsko vijeće odnosno vijeće mjesne zajednice.
(2) Komisija za provođenje referenduma određuje
glasačka mjesta, gdje će se građani izjašnjavati na
referendumu.
(3) Referendum se provodi sukladno zakonu i
ovom Statutu.
Članak 68.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za
Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i građane.
b) Mjesni zborovi građana i građanske inicijative
Članak 69.
Općinsko vijeće može tražiti mišljenje mjesnih
zborova građana o prijedlogu općinskog propisa i drugog
općeg akta, te drugom pitanju iz samoupravnog djelokruga
Općine.
Članak 70.
(1) O svakom pitanju iz djelokruga Općinskog
vijeća, a osobito pitanjima zadovoljavanja komunalnih
potreba građana može se pokrenuti rasprava putem
građanske inicijative.
(2) O građanskoj inicijativi Općinsko vijeće mora
raspravljati ako ju je pokrenuo mjesni zbor građana ili je
ista podržana potpisima najmanje 30 građana.
(3) Općinsko vijeće je dužno razmotriti građansku
inicijativu i donijeti odluku o njoj na prvoj narednoj
sjednici najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave.
Članak 71.
(1) Svaki građanin ima pravo Općinskom vijeću i
Općinskom načelniku podnijeti predstavku i pritužbu, te
dati prijedlog za rješavanje određenih pitanja iz njihove
nadležnosti.
(2) Odgovor u pisanom obliku građaninu dostavlja
nadležni odbor Općinskog vijeća u roku od 30 dana,
odnosno nadležna općinska služba u roku od 30 dana.
VI - MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 73.
Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe u
okviru prava i dužnosti utvrđenih Statutom i odlukom o
osnivanju.
Članak 74.
Inicijativu za utemeljenje mjesne zajednice mogu
dati:
1. građani na svom zboru za čije se područje
predlaže osnivanje mjesne zajednice,
2. Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
3. razna udruženja građana s područja za koje se
predlaže osnivanje mjesne zajednice.
Članak 75.
Inicijativa za osnivanje mjesne zajednice mora
obvezno sadržavati: naziv i sjedište mjesne zajednice,
područje za koje se predlaže osnivanje mjesne zajednice,
obrazloženje razloga podnošenja inicijative i prijedlog
članova koji će se imenovati u osnivački odbor.
Članak 76.
(1) Općinsko vijeće donosi odluku o osnivanju
mjesne zajednice.
(2) Nakon donošenja odluke o osnivanju mjesne
zajednice, Općinsko vijeće imenuje osnivački odbor od pet
članova.
(3) Osnivački odbor je dužan pripremiti statut i
druge akte mjesne zajednice i provesti izbore za tijela
mjesne zajednice u roku od 60 dana od dana donošenja
odluke o osnivanju mjesne zajednice.
Članak 77.
Građani u mjesnoj zajednici kroz tijela mjesne
zajednice odlučuju o poslovima značajnim za život i rad
na području mjesne zajednice, a osobito:
-

Članak 72.
(1) Mjesna samouprava podrazumijeva pravo
građana da neposredno sudjeluju u odlučivanju o
određenim lokalnim poslovima koji neposredno utječu na
njihov svakodnevni život i rad.
(2) Kao organizacijski oblik za ostvarivanje
mjesne samouprave osniva se mjesna zajednica.
(3) Mjesna zajednica se osniva za jedno naselje,
više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio većeg
naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu
razgraničenu cjelinu.
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-

-

-

sudjeluju u postupku donošenja urbanističkih
planova na području mjesne zajednice,
daju mišljenja i sudjeluju u izgradnji komunalnih
objekata i objekata u općoj uporabi,
pokreću i sudjeluju u aktivnostima za razvitak
gospodarstva i društvenih djelatnosti,
brinu o zaštiti osoba kojima je potrebna pomoć i s
tom svrhom pokreću suradnju sa stručnim tijelima
iz djelatnosti socijalne zaštite,
brinu o razvitku kulture i sporta i stvaraju uvjete
za dostupnost ustanova i objekata kulture i sporta
svim građanima, a osobito mladima,
stvaraju uvjete i poduzimaju mjere za očuvanje i
zaštitu prirodnih i radom ostvarenih vrijednosti
čovjekove okoline,
sudjeluju u drugim poslovima utvrđenim statutom
mjesnih zajednica, vodeći računa o potrebama i
interesima građana i raspoloživim sredstvima.
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Članak 78.
(1) Posebnom odlukom Općinskog vijeća, a na
prijedlog Općinskog načelnika, mogu se na mjesnu
zajednicu prenijeti određeni stručni poslovi iz
samoupravnog djelokruga Općine koji su u nadležnosti
službi za upravu, koji su od neposrednog značaja za prava
i obveze građana, kao što su dostavljanje podataka za
plaćanje komunalnih naknada i drugih prihoda Općine,
vođenje određenih evidencija i drugi poslovi od značaja za
rad općinskih službi.
(2) Sredstva za obavljanje prenijetih poslova
osiguravaju se u proračunu Općine.
Članak 79.
(1) Mjesna zajednica ima statut.
(2) Statut mjesne zajednice usvajaju građani na
zboru.
(3) Statut je usvojen ako je za isti glasovala većina
građana nazočna na zboru na kome se statut usvaja.
Članak 80.
Statutom mjesne zajednice, sukladno zakonu i
ovom Statutu, uređuje se postupak utemeljenja mjesne
zajednice, njena nadležnost, tijela i način njihovog izbora
i razrješenja, djelokrug poslova i način financiranja,
postupak provedbe lokalnog referenduma, odnos prema
Općini i mjesnoj zajednici, kao i drugim pravnim osobama
te ostala pitanja od značaja za ustroj i rad mjesne
zajednice.
Članak 81.
Tijela mjesne zajednice su:
1. Vijeće mjesne zajednice,
2. Predsjednik mjesne zajednice.
Članak 82.
(1) Broj članova vijeća mjesne zajednice utvrđuje
se statutom mjesne zajednice i ne može biti manji od pet
ni veći od 11, a određuje se ovisno o veličini područja,
ekonomske razvijenosti, broju stanovnika i drugim
okolnostima naseljenog mjesta.
(2) Prilikom izbora članova vijeća mjesne
zajednice vodit će se računa o nacionalnoj, spolnoj i drugoj
zastupljenosti građana mjesne zajednice.
Članak 83.
(1) Vijeće mjesne zajednice biraju građani s
područja mjesne zajednice koji imaju biračko pravo
neposrednim ili tajnim glasovanjem.
(2) Način i postupak izbora propisuje se statutom
mjesne zajednice.
(3) Mandat članova vijeća mjesne zajednice traje
četiri godine.
Članak 83a.
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Mjesna zajednica podnosi informaciju Općinskom
vijeću o provedenim izborima za vijeće mjesne zajednice.
Članak 84.
Vijeće mjesne zajednice donosi program rada
mjesne zajednice, financijski plan i završni račun,
poslovnik o radu, te obavlja i druge poslove od značaja za
ostvarivanje zajedničkih interesa i potreba građana mjesne
zajednice utvrđenim statutom mjesne zajednice.
Članak 85.
(1) Vijeće mjesne zajednice može, sukladno ovom
Statutu i statutu mjesne zajednice, sazvati mjesni zbor
građana radi raspravljanja o određenim potrebama i
interesima, te davanja prijedloga za rješavanje pitanja od
lokalnog značaja.
(2) Način sazivanja mjesnih zborova građana,
njihovog rada i odlučivanja, izbor predsjednika zbora
građana i druga pitanja u svezi rada zborova građana
uređuju se statutom mjesne zajednice.
Članak 86.
(1) Vijeće mjesne zajednice iz reda svojih članova
bira predsjednika vijeća mjesne zajednice na period od
četiri godine.
(2) Predsjednik vijeća mjesne zajednice je
predsjednik mjesne zajednice i predstavlja mjesnu
zajednicu, saziva sjednice vijeća i predsjedava im,
izvršava program rada i financijski plan, te obavlja i druge
poslove utvrđene statutom mjesne zajednice.
(3) Predsjednik vijeća mjesne zajednice za svoj
rad odgovara vijeću mjesne zajednice, a za obavljanje
prenesenih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine
Općinskom načelniku.
Članak 87.
Program rada i financijski plan potreba mjesne
zajednice obvezno se razmatra na zboru građana mjesne
zajednice.
Članak 88.
Sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa
građana u mjesnoj zajednici osiguravaju se:
1. mjesnim samodoprinosom,
2. sredstvima koja Općina ustupi mjesnoj
zajednici u skladu sa planovima razvoja,
3. sredstvima
za
usluge
koja
svojim
aktivnostima ostvaruje mjesna zajednica,
4. od donacija i drugih sredstava koje ostvari
mjesna zajednica.
Članak 89.
Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesne
zajednice obavlja Općinsko vijeće.
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Članak 89a.
(1) Vijeće mjesne zajednice podnosi Općinskom
vijeću godišnje izvješće o svom radu, prethodno usvojeno
na zboru građana, a preko nadležne službe za upravu.
(2) Služba za upravu će nakon dostavljenih
izvješća svih mjesnih zajednica, sačiniti jedno izvješće za
sve mjesne zajednice sa područja općine Orašje.
Članak 90.
(1) Općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesne
zajednice ako učestalo krši Statut Općine ili ne izvršava
povjerene mu poslove.
(2) Općinsko vijeće imenuje povjerenika koji
obavlja poslove vijeća mjesne zajednice, do raspisivanja
novih izbora za vijeće mjesne zajednice.
VII - IMOVINA I FINANCIRANJE
LOKALNE SAMOUPRAVE
1. Imovina Općine
Članak 91.
(1) Sve pokretne i nepokretne stvari, kao i prava
koja pripadaju Općini čine imovinu Općine.
(2) Imovinom u vlasništvu Općine upravlja se
brižno po načelnima dobrog gospodarenja, o čemu se stara
Općinski načelnik.
(3) O stjecanju, otuđivanju ili davanju u zakup
imovine u vlasništvu Općine odlučuje Općinsko vijeće, na
prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 92.
(1) Nepokretna imovina Općine može se,
sukladno sa zakonom, dati u zakup.
(2) O davanju nekretnina u zakup raspisuje se
oglas.
(3) Način korištenja imovine Općine date u zakup
i obveze korisnika te imovine utvrđuju se ugovorom koga
u ime Općine zaključuje Općinski načelnik.
Članak 93.
(1) Općinsko vijeće može, ako to nalažu opće
potrebe u oblasti samoupravnog djelokruga Općine
osnovati gospodarsko društvo, javnu ustanovu sukladno
zakonu.
(2) Aktom o osnivanju gospodarskog društva
odnosno javne ustanove propisuje se način upravljanja,
prava osnivača, korištenje ostvarene dobiti i druge obveze
prema Općini.
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(1) Općini pripadaju prihodi utvrđeni zakonom
koji uređuje oblast financiranja lokalne samouprave kao i
sredstva za obavljanje prenesenih poslova iz djelokruga
Županije odnosno Federacije.
(2) Prihodi Općine su naročito:
- prihodi od nekretnina i pokretnih stvari u
vlasništvu Općine (prodaja i zakup i dr.),
- prihodi od gospodarskih društva i drugih
pravnih osoba čiji je osnivač općina, kao i
prihodi od koncesija koje odobrava Općina,
- poklon, nasljedstva i legati,
- općinski porezi, prirezi i pristojbe čije stope, u
granicama određenim zakonom utvrđuje
samostalno,
- pomoći i dotacije,
- naknade troškova za obavljanje poslova
prenesenih na Općinu,
- dio prihoda od poreza propisanih zakonima,
- transferi i grantovi od viših razina vlasti,
- drugi prihodi utvrđeni zakonom.
Članak 95.
Za zadovoljavanje zajedničkih potreba građana
sredstva se mogu prikupljati na temelju neposrednog
sudjelovanja građana u odlučivanju u skladu sa zakonom,
odnosno Statutom Općine.
Članak 96.
(1) Svi prihodi i rashodi Općine utvrđuju se
godišnjim proračunom.
(2) Godišnji proračun Općine, kao i njegove
izmjene i dopune donosi Općinsko vijeće, na prijedlog
Općinskog načelnika.
(3) Godišnji proračun Općine donosi se na kraju
tekuće godine za narednu kalendarsku godinu.
Članak 97.
(1) Ukoliko se godišnji proračun Općine ne
donese prije početka godine za koju se donosi, vrši se
privremeno financiranje i to najdulje do tri mjeseca.
(2) Odluku o privremenom financiranju donosi
Općinsko vijeće, sukladno zakonu koji uređuje oblast
financiranja.
(3) Privremeno financiranje u smislu stavka
1.ovog članka ne može biti veće od realizacije proračuna
za isto razdoblje prethodne godine, umanjeno za kapitalne
investicije, izuzevši kapitalne investicije čija se realizacija
nastavlja u tekućoj godini.
(4) Ukoliko Općinsko vijeće ne usvoji proračun do
isteka roka za privremeno financiranje, Općinski načelnik
proglašava proračun.

3. Financiranje lokalne samouprave
Članak 94.

Članak 98.
(1) Općinsko vijeće donosi odluku o izvršenju
godišnjeg proračuna Općine kojom uređuje uvjete, način i
postupak raspolaganja prihodima i rashodima.
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(2) Odluka iz prethodnog stavka ovog članka
donosi se uz godišnji proračun Općine.
Članak 99.
(1) Po isteku godine za koju je proračun donesen
sastavlja se završni račun i izvješće o izvršenju proračuna
Općine.
(2) O izvršenju općinskog proračuna neposredno
je odgovoran Općinski načelnik.
Članak 100.
Iz godišnjeg proračuna Općine financiraju se
djelatnosti Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela,
Općinskog načelnika i službi za upravu, određene
djelatnosti u oblasti komunalnih i društvenih službi, radi
zadovoljavanja osnovnih potreba građana, zaštite prirode i
okoliša, mjesne zajednice i druge potrebe iz domena
samoupravnog djelokruga Općine, o čemu odlučuje
Općinsko vijeće sukladno odredbama ovog Statuta.
Članak 101.
(1) Općina može udruživati svoja sredstva sa
sredstvima drugih općina radi izgradnje objekata ili
obavljanja djelatnosti od zajedničkog interesa.
(2) Aktom o udruživanju sredstva utvrđuje se
njihova visina i njihova namjena, način osiguranja, rokovi
i druge obveze općine u svezi udruživanja tih sredstava.
Članak 102.
Općina samostalno raspolaže prihodima koji joj
pripadaju i može se zaduživati, zaključivati ugovore o
kreditu u skladu sa zakonom koji uređuje oblast
financiranja.
Članak 103.
(1) Općinsko vijeće obavlja poslove nadzora nad
materijalnim i financijskim poslovanjem tijela Općine
putem odgovarajućeg povjerenstva koje osniva svojom
posebnom odlukom.
(2) U okviru nadzora iz stavka 1. ovog članka,
Općinsko vijeće će obustaviti od izvršenja, poništiti,
odnosno ukinuti nezakoniti akt o materijalnom, odnosno
financijskom poslovanju koje je donijelo tijelo Općine.
(3) Nadzor nad materijalnim i financijskim
poslovanjem tijela Općine, sukladno zakonu, obavlja i
nadležni organ županije, odnosno nadležni federalni
organ, sukladno zakonu županije, odnosno federalnom
zakonu.
VIIa – JAVNOST RADA
Članak 103a.
Rad Općine je javan ukoliko posebnim propisima
nije drugačije određeno.
Članak 103b.
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Javnost rada Općine osigurava se: informiranjem
javnosti putem sredstava javnog priopćavanja i Interneta,
objavljivanjem izvješća, proračuna i drugih sadržaja
vlastitog informacijskog sustava, biltena i kroz druge
oblike informiranja, objavljivanjem općih i pojedinačnih
akata u službenom glasilu Općine, prisustvovanjem
građana i medija sjednicama Općinskog vijeća, pod
uvjetima propisanim Poslovnikom o radu, sudjelovanjem
građana u postupku pripreme i donošenja općih akata,
putem prava građana na pristup informacijama ili na drugi
uobičajeni način.
VIII – SURADNJA I UDRUŽIVANJE
SA DRUGIM OPĆINAMA
Članak 104.
(1) U obavljanju poslova iz samoupravnog
djelokruga Općina ostvaruje suradnju sa drugim općinama
a ponajprije sa susjednim općinama.
(2) Suradnja općina iz stavka 1. ovog članka
planira se i ostvaruje u onim poslovima koji su od njihovog
zajedničkog interesa.
(3) Suradnju s drugim općinama, sukladno
odredbama stavka 1. i 2. ovog članka ostvaruje Općinsko
vijeće, odnosno Općinski načelnik, svatko u pitanjima iz
svog djelokruga.
Članak 105.
(1) Općina se može udruživati u zajednicu općina,
za određeno područje, sukladno zakonu.
(2) Odluku o udruživanju Općine u zajednicu
općina donosi Općinsko vijeće, samostalno ili na prijedlog
Općinskog načelnika.
(3) Odlukom o udruživanju Općine u zajednicu
općina utvrđuju se ciljevi udruživanja, način ostvarivanja
tih ciljeva u savezu općina i druga pitanja od značaja za
rad zajednice općina
Članak 106.
(1) Općina može pristupiti međunarodnim
udruženjima, lokalnim zajednicama i surađivati s lokalnim
jedinicama drugih država u skladu sa Ustavom i zakonom.
(2) Odluku o pristupanju udruženjima, odnosno
ostvarivanju suradnje iz prethodnog stavka donosi
Općinsko vijeće.
IX - MEĐUSOBNI ODNOSI IZMEĐU OPĆINSKIH
ORGANA I TIJELA I ORGANA ŽUPANIJSKE
ODNOSNO FEDERALNE VLASTI
Članak 107.
(1) Nadzor nad zakonitošću rada tijela Općine,
sukladno Ustavu i zakonu, obavljaju nadležni organi
Federacije odnosno Županije.
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(2) Nadzor nad zakonitošću općinskih propisa i
drugih općih i pojedinačnih akata, koje sukladno zakonu i
ovom Statutu donose nadležna tijela Općine, vrše i to:
1. za općinske propise i druge opće i pojedinačne
upravne akte, koji su doneseni na temelju
zakona i federalnog propisa, kojima su
određeni poslovi preneseni na Općinu, nadzor
vrši nadležni federalni organ uprave određen
federalnim zakonom, ako federalnim
zakonom nije drugačije određeno,
2. za općinske propise i druge opće i pojedinačne
upravne akte, koji su doneseni na temelju
zakona i županijskog propisa, kojima su
određeni poslovi preneseni na Općinu, nadzor
vrši nadležni županijski organ uprave određen
županijskim zakonom, ako županijskim
zakonom nije drugačije određeno.
(3) Općinski načelnik je dužan organima iz stavka
2. ovog članka omogućiti ostvarivanje nadzora po
nalozima tih organa.
Članak 108.
Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i
zakonitost općih i pojedinačnih upravnih akata koja donosi
prema ovom statutu i federalnom, odnosno županijskom
zakonu.
Članak 109.
(1) Izvješće organa iz članka 107. stavak 1. i 2.
ovog Statuta povodom izvršenog nadzora nad zakonitošću
općih i pojedinačnih upravnih akata razmatra Općinsko
vijeće i sukladno sa svojim ovlaštenjima utvrđuje
odgovarajuće zaključke radi otklanjanja uočenih
nezakonitosti i nepravilnog postupanja.
(2) Realizaciju zaključaka iz stavka 1. ovog članka
osigurava Općinski načelnik.

X - PROPISI I DRUGI AKTI
OPĆINSKOG VIJEĆA
1. Propisi i drugi akti Općinskog vijeća
Članak 110.
(1) Općinsko vijeće u izvršavanju poslova iz svoje
nadležnosti donosi Statut Općine, općinske propise,
proračun, završni račun i izvješća o izvršenju proračuna,
Poslovnik Općinskog vijeća, rješenja i zaključke, daje
autentična tumačenja propisa koje donosi i utvrđuje
prečišćeni tekst tih propisa.
(2) Poslovnikom Općinskog vijeća utvrđuje se
sadržaj i način pripremanja i donošenja općinskih propisa
i drugih akata i način njihovog objavljivanja.
(3) Općinski propisi i opći akti općinskog
načelnika moraju biti u suglasnosti s Ustavom, zakonom i
ovim Statutom.

Broj 6, Stranica 98

Članak 111.
(1) Općinsko vijeće u obavljanju poslova iz
samoupravnog djelokruga Općine, donosi općinske
propise i druge akte, u skladu sa ovim Statutom.
(2) Općinsko vijeće donosi općinske propise i
druge akte i o pitanjima koja su zakonom Županije
odnosno zakonom Federacije prenesena na Općinu, ako je
zakonom o prenošenju tih poslova predviđeno donošenje
općinskog propisa.
(3) Općinsko vijeće donosi općinske propise u
formi: odluke, naredbe i naputka.
Članak 112.
(1) Odlukom se uređuju pitanja i odnosi iz
samoupravnog djelokruga Općine, osnivaju službe za
upravu i druga tijela Općine, uređuju pitanja koja se
odnose na prihode i financijska sredstva Općine, osnivaju
poduzeća, ustanove i druge pravne osobe, utvrđuju
određena pitanja i određuju mjere u okviru nadležnosti
Općinskog vijeća, uređuju određena pitanja koja su
zakonom Federacije odnosno zakonom Županije
prenesena na Općinu, a predviđeno je donošenje
općinskog propisa, te u drugim pitanjima određenim ovim
Statutom.
(2) Naredbom se, radi izvršavanja određenih
pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine, naređuje ili
zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opći
značaj na području Općine.
(3) Naputkom se propisuje način rada i izvršavanja
poslova iz samoupravnog djelokruga Općine od strane
Općinskog načelnika ili službi za upravu, koja su uređena
odlukama ili naredbama iz stavka 1. i 2. ovog članka.
Članak 113.
(1) U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti,
Općinsko vijeće donosi rješenja i zaključke kao
pojedinačne akte.
(2) Rješenjem se odlučuje o imenovanjima,
postavljanjima i razrješenjima odnosno smjenjivanju, kao
i o drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti
Općinskog vijeća.
(3) Zaključkom se utvrđuju stavovi o pitanjima od
značaja za provođenje utvrđene politike i općinskih
propisa, određuju zadaci za Općinskog načelnika ili službe
za upravu prilikom razmatranja pitanja iz njihovog
djelokruga i drugim pojedinačnim pitanjima iz nadležnosti
Općinskog vijeća o kojima se ne odlučuje rješenjem.
2. Akti Općinskog načelnika
Članak 114.
(1) Općinski načelnik u izvršavanju poslova iz
svoje nadležnosti donosi provedbene opće akte radi
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primjene općinskih propisa, odnosno primjene zakona ako
je zakonom predviđeno donošenje takvog akta.
(2) Opći akti koje donosi Općinski načelnik su:
naredbe, pravilnici i napuci.
Članak 115.
(1) Naredbom se naređuje i zabranjuje postupanje
u određenoj situaciji koja ima opći značaj za područje
Općine.
(2) Pravilnikom se razrađuju pojedine odredbe,
odnosno pitanja uređena propisima, radi osiguranja
odgovarajuće primjene tog propisa.
(3) Naputkom se utvrđuju pobliže pravila i upute
za rad službi za upravu i drugih institucija koje su nadležne
za provođenje i primjenu općinskih propisa.
Članak 116.
(1) U izvršavanju općinskih propisa Općinski
načelnik donosi rješenja i druga pojedinačna akta kojim se
u upravnom postupku rješava o pravima, obvezama i
pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba u prvom
stupnju na temelju tih propisa.
(2) Pripremu nacrta rješenja i drugih pojedinačnih
akata iz prethodnog stavka obavljaju službe za upravu,
svaka u pitanjima iz svoje nadležnosti.
(3) Općinski načelnik može ovlastiti pomoćnike
Općinskog načelnika i druge državne službenike da u
pojedinim pitanjima donose rješenja i druge pojedinačne
akte iza stavka 1. ovog članka, o čemu se mora donijeti
posebno rješenje o prenošenju tog ovlaštenja.
(4) Protiv prvostupanjskih rješenja i drugih
prvostupanjskih pojedinačnih akata iza stavka 1. i 3. ovog
članka, koja donosi Općinski načelnik odnosno druga
ovlaštena osoba, zainteresirana osoba ima pravo izjaviti
žalbu u roku od 15 dana od dana prijema tog akta, ako
zakonom nije drugačije određeno.
(5) O žalbi iz stavka 4. ovog članka, u drugom
stupnju rješava nadležno tijelo koje formira Općinsko
vijeće, ako zakonom nije drugačije određeno.
(6) Protiv rješenja donesenog u drugom stupnju u
skladu sa stavkom 5. ovog članka, može se pokrenuti
upravni spor kod nadležnog suda Županije, u skladu sa
zakonom.
Članak 117.
(1) Rješenja i druga pojedinačna akta, Općinski
načelnik, odnosno druga ovlaštena osoba donosi i u
slučajevima kada odlučuje u upravnom postupku o
pravima, obvezama i pravnim interesima građana i pravnih
osoba na temelju federalnog ili županijskog zakona kojima
su upravni i stručni poslovi preneseni na Općinu.
(2) Protiv prvostupanjskih rješenja i drugih
prvostupanjskih pojedinačnih akata donesenih u
poslovima iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba
i to:
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1. na rješenja i druga pojedinačna akata
donesena na temelju zakona ili drugih propisa
Županije - nadležnom organu uprave
Županije, ako zakonom Županije nije
drugačije određeno,
2. na rješenja i druga pojedinačna akta donesena
na temelju zakona ili drugih propisa
Federacije - nadležnom organu uprave
Federacije, ako federalnim zakonom nije
drugačije određeno.
Članak 118.
Pri donošenju rješenja i drugih pojedinačnih akata
iz članka 116. i 117. ovog Statuta, primjenjuju se pravila
upravnog postupka utvrđena federalnim zakonom o
upravnom postupku, a u pogledu pokretanja upravnog
spora odredbe federalnog zakona o upravnim sporovima.
Članak 119.
(1) Općinski propisi i opći akti stupaju na snagu
kao što je u njima propisano, ali ne prije nego što budu
objavljeni.
(2) Propisi i opći akti iz prethodnog stavka
objavljuju se u "Službenom glasniku Općine Orašje" o
čemu se neposredno stara Općinski načelnik.
XI – POSTUPAK ZA DONOŠENJE,
ODNOSNO PROMJENU STATUTA OPĆINE
Članak 120.
Statut Općine priprema i usvaja Općinsko vijeće
dvotrećinskom većinom glasova izabranih vijećnika.

Članak 121.
(1) O promjeni Statuta Općine odlučuje Općinsko
vijeće.
(2) Prijedlog za promjenu Statuta može podnijeti
jedna trećina vijećnika Općinskog vijeća, odnosno
Općinski načelnik.
(3) Prijedlog mora biti obrazložen, a podnosi se
predsjedniku Općinskog vijeća.
(4) Inicijativu za promjenu statuta Općine mogu
dati građani putem mjesnih zborova kao građanska
inicijativa.
Članak 122.
(1) O prijedlogu za promjenu Statuta Općine
raspravlja se na sjednici Općinskog vijeća.
(2) Općinsko vijeće može raspisati referendum za
promjenu Statuta Općine.
(3) Ako se ne prihvati prijedlog za promjenu
Statuta, isti se prijedlog ne može ponovno staviti na dnevni
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red Općinskog vijeća prije isteka šest mjeseci od dana kada
je rasprava o prijedlogu na Vijeću zaključena.
(4) Prihvaćeni prijedlog za promjenu Statuta
Općine dostavlja se svim vijećnicima, mjesnim
zajednicama i političkim strankama koje djeluju na
području Općine, radi raspravljanja i davanja primjedbi i
prijedloga.
(5) Promjena Statuta Općine je usvojena ako je za
promjenu glasovala dvotrećinska većina vijećnika
Općinskog vijeća.
(6) Izmjene i dopune Statuta Općine vrše se
odlukom.
Članak 123.
Promjenama Statuta Općine ne mogu se ukinuti
niti jedno od ljudskih prava i sloboda utvrđenih u Ustavu
Federacije.
Članak 124.
Poslovnikom Općinskog vijeća bliže se razrađuje
postupak donošenja, odnosno postupak izmjena i dopuna
Statuta Općine.
XII – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 125.
(Statut Općine Orašje - “Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj 6/02)
(1) Tijela dosadašnjih mjesnih zajednica djelovat
će do izbora tijela mjesnih odbora.
(2) Izbori za tijela mjesnih odbora provest će se
sukladno odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi, ovim
Statutom i pravilima mjesnog odbora.

Članak 126.
(Statut Općine Orašje - “Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj 6/02)
Na javne dužnosti u općinske organe vlasti ne
mogu se birati osobe osuđene ili optužene za ratne zločine
niti osobe protiv kojih je pokrenut postupak zbog ratnih
zločina pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu
Jugoslaviju u Haagu.
Članak 127.
(Statut Općine Orašje - “Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj 6/02)
Organiziranje mjesnih odbora, u skladu s ovim
Statutom, izvršit će se najkasnije u roku od šest mjeseci
od dana stupanja na snagu ovog Statuta.
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Članak 35.
(Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje
-„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 5/08)
Dosadašnji mjesni odbori nastavljaju rad kao
mjesne zajednice.
Članak 36.
(Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 5/08)
Donošenje statuta mjesnih zajednica, izbori za
tijela mjesnih zajednica, te izrada novih pečata, u skladu
sa Zakonom o načelima lokalne samouprave i ovom
Odlukom, provest će se najkasnije u roku od šest mjeseci
od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 128.
(Statut Općine Orašje - “Službeni glasnik Općine
Orašje“ broj 6/02)
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važenje
i primjena:
1. Statuta općine Orašje broj 01-023-60/91 od
07.11.1991. („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj
8/91),
2. Statutarna odluka o organizaciji i ustroju općine broj:
01-023-66/94 od 04.11.1994 odnosno 15.09 1994
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 2/96),
3. Statutarna odluka o broju vijećnika u Općinskom
vijeću Orašje broj 01-023-53/96 od 02.10.1996.
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 3/96),
4. Statutarna odluka o izmjeni statutarne odluke o
organizaciji i ustroju općine Orašje broj 01-023-84/96
od 18.12.1996. („Službeni glasnik Općine Orašje“,
broj 4/96),
5. Statutarna odluka o dopunama statutarne odluke o
organizaciji i ustroju općine Orašje broj 01-OV-02362/97 od 09.04.1997. („Službeni glasnik Općine
Orašje“, broj 2/97),
6. Statutarna odluka o izmjenama statutarne odluke o
organizaciji i ustroju općine Orašje broj 01-OV-023119/97 od 30.10.1997. („Službeni glasni Općine
Orašje“, broj 4/97),
7. Statutarna odluka o izmjeni statutarne odluke o broju
općinskih vijećnika u Općinskom vijeću Orašje broj
01-OV-02-730/99 od 21.09.1999. („Službeni glasnik
Općine Orašje“, broj 6/99),
8. Statutarna odluka o dopunama statutarne odluke o
ustroju općine broj: 01-02-422/00 od 28.06.2000.
(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 5/00).
Članak 129.
Ovaj Prečišćeni tekst obuhvaća Statut Općine
Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02) i
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Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje
(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 5/08) i Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje („Službeni
glasnik Općine Orašje“ broj 3/11) u kojima je naznačen
dan stupanja na snagu tih propisa.
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stavljaju van snage pojedine izmjene i dopune Statuta
Općine Orašje, a objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Orašje“.
Predsjednik Odbora
Slavko Mašić, v.r.

Članak 130.
Ovaj Prečišćeni tekst je tehničko pomagalo za
sagledavanje pravne materije Statuta Općine na jednom
mjestu, te tako nastali tekst nije novi propis, niti se njime

OPĆINSKI
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinski načelnik
Broj: 01-14-356/11
Orašje, 15.04.2011. godine
Na temelju članka 12. stavak 1. Odluke o izvršenju
proračuna općine Orašje za 2011. godinu („Službeni
glasnik općine Orašje“ broj 2/11), Općinski načelnik
donosi

ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve
proračuna općine Orašje za 2011., za pomoć u
dovršetku izgradnje lovačke kuće LS „Orašje“ iz
Orašja
I
Iz Proračuna općine Orašje za 2011. godinu
(„Službeni glasnik općine Orašje“ broj: 2/11), odobrava se
izdvajanje sredstava iz Pričuve proračuna za potrebe
Lovačke sekcije „Orašje“ iz Orašja, kao pomoć dovršetku
izgradnje lovačke kuće, u iznosu od 1.500,00 KM
(Slovima: tisućupetstotinaKM).
II
Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena
bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja
zamolbe, sa pozicije:600000- Pričuva proračuna,
podpozicija: 600000-Pričuva načelnika, u korist pozicije:
614300Grantovi
neprofitnim
organizacijama,
podpozicija: 614300- Transferi ostalim udruženjima.
III
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za
financije općine Orašje.
Općinski načelnik

NAČELNIK
Đuro Topić, v.r.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
OPĆINA ORAŠJE
Općinski načelnik
Broj: 01-14-624/11
Orašje, 12.05.2011. godine
Na temelju članka 12. stavak 1. Odluke o izvršenju
proračuna općine Orašje za 2011. godinu („Službeni
glasnik općine Orašje“ broj: 2/11), Općinski načelnik
donosi:

ODLUKU
o odobravanju izdvajanju sredstava iz Pričuve
proračuna općine Orašje za 2011., za pomoć u

