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G R A D S K O      V I J E ĆE   

 
Bosna i Hercegovina                         

Federacija Bosne i Hercegovine  

Županija Posavska   

Grad Orašje   

Gradsko vijeće                  

Broj: 01-02-118/23 

Orašje, 02.02.2023. godine                                                                                                               

 

Na temelju članka 28. Statuta Grada Orašja („Službeni glasnik Grada Orašja“ broj 11/22) i članka 61a. 

Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07,  5/11  i 8/17) Gradsko vijeće 

Orašje, na sjednici održanoj dana 2. veljače 2023. godine, donosi 

 

 Program rada Gradskog vijeća Orašje za 2023. godinu  

  

 Program rada Gradskog vijeća Orašje proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Gradskog vijeća, a realizirat će 

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

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

Program rada Gradskog vijeća za 2023. godinu obuhvata aktivnosti po nositeljima i roku izrade,  kako slijedi: 

 

 

Rb. 

 

Zadaci 

Nositelj aktivnosti 

(predlagač/obrađivač) 
Rokovi/vrijeme 

 

1. 

Program rada Gradskog vijeća Orašje za 

2023.godinu 
Kolegij Gradskog vijeća veljača 

 

2. 

Izvješće o realizaciji programa rada  Gradskog 

vijeća za 2022. godinu 
Kolegij Gradskog vijeća veljača  

 

3. 
Informacija o vijećničkim pitanjima za 

2022.godinu  
Kolegij Gradskog vijeća veljača 

 

4. 
Izvješće o radu Gradonačelnika i gradskih 

službi za 2022. godinu  
Gradonačelnik veljača-travanj 

 

5. 
Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva 

za 2022. godinu 
Općinski pravobranitelj veljača-travanj 

 

6. 
Usklađivanje gradskih propisa sa višim 

propisima   

Odbori, Gradonačelnik, drugi 

ovlašteni predlagači 
po potrebi 
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7. 
Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju 

Plana i programa zajedničke komunalne 

potrošnje u 2022.  godini 

Služba za gospodarstvo, 

kom.djelatnosti i civilnu 

zaštitu 

 

veljača-travanj 

 

 

8. 
Plan i program  zajedničke komunalne 

potrošnje za 2023. godinu 

Služba za gospodarstvo, 

kom.djelatnosti i civilnu 

zaštitu 

veljača- travanj 

 

9. 

Zaključak o usvajanju Konačnog izvješća o 

procijenjenoj šteti prouzročenoj prirodnom 

nesrećom „Suša 2022“ na području Grada 

Orašja  

Služba za gospodarstvo, 

kom.djelatnosti i civilnu 

zaštitu 

veljača- travanj 

 

 

10. 
Plan održavanja lokalnih cesta na području 

Grada Orašja  

Služba za infrastrukturu i 

investicije 
veljača-travanj 

 

11. 

Odluke o raspisivanju javnih  natječaja za 

izbor i imenovanja članova nadzornih odbora  i 

upravnih vijeća javnih poduzeća i ustanova, te 

školskih odbora 

Služba za gospodarstvo,  

kom.djelatnosti i civilnu 

zaštitu, Služba opće uprave, 

branitelja i druš.djelatnosti 

po potrebi 

 

12. 
Razrješenja i imenovanja članova upravnih 

vijeća javnih ustanova i nadzornih odbora 

javnih poduzeća i ustanova, te školskih odbora 

Služba za gospodarstvo,  

kom.djelatnosti i civilnu 

zaštitu, Služba opće uprave, 

branitelja i druš.djelatnosti 

po potrebi 

 

 

13. 
Zaključci o usvajanju izvješća o radu javnih 

poduzeća čiji je osnivač Grad Orašje  

Nadzorni odbori, Služba za 

gospodarstvo,  kom.djelatnosti 

i civilnu zaštitu, Služba opće 

uprave, branitelja i 

druš.djelatnosti 

ožujak-lipanj 

 

14. 
Zaključci o usvajanju izvješća o radu javnih 

ustanova čiji je osnivač Grad Orašje 

Upravna vijeća, Služba opće 

uprave, branitelja i 

druš.djelatnosti 

ožujak-lipanj 

 

15. 

Zaključak o usvajanju izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Uprave groblja  i 

mezarja u 2022. godini 

Uprava groblja, Služba za 

gospodarstvo, kom.djelatnosti 

i civilnu zaštitu 

ožujak-lipanj 

 

16. 

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

gradskim pristojbama  

Služba opće uprave, branitelja 

i druš.djelatnosti 
travanj-lipanj 

 

17. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnom redu  

Služba za gospodarstvo, 

kom.djelatnosti i civilnu 

zaštitu 

travanj - lipanj 

 

18. 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnoj naknadi  

Služba za gospodarstvo, 

kom.djelatnosti i civilnu 

zaštitu 

travanj - lipanj 

 

19. 
Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za 

2022. godinu 

Gradonačelnik, Služba za 

financije  
travanj-lipanj 

 

20. 
Izvješće o utrošku tekuće pričuve Proračuna 

Grada Orašje za razdoblje 01.01.-31.12.2022. 

Gradonačelnik, Služba za 

financije 
travanj-lipanj 

 

21. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za 

period 01.01.-31.03.2023. 

Gradonačelnik, Služba za 

financije  
travanj-lipanj 

 

22. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Orašja za 

period 01.01.-30.6.2023.  

Gradonačelnik, Služba za 

financije 
srpanj-rujan 

 

23. 

Izvješće o utrošku tekuće pričuve Proračuna 

Grada Orašja za razdoblje 01.01.-30.6.2023. 

Gradonačelnik, Služba za 

financije 
srpanj-rujan 

 

24. 
Odluke o dodjeli javnih priznanja Komisija za javna priznanja kolovoz-rujan 

 

25. 

Izvješće o izvršenju Proračuna za period 

01.01.-30.9.2023. godine 

Gradonačelnik, Služba za 

financije 
listopad-prosinac 
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26. 
Nacrt Proračuna Grada Orašja za 2024. godinu 

Gradonačelnik, Služba za 

financije 
listopad-studeni 

 

27. 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna 

Grada  Orašja za 2023. godinu 

Gradonačelnik, Služba za 

financije 
po potrebi 

 

28. 
Proračun Grada Orašja za 2024.godinu 

Gradonačelnik, Služba za 

financije 
prosinac 

 

29. 
Odluke o izravnoj pogodbi za prodaju 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 

Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova  

 

tijekom godine 

 

30. 
Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 

Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 

tijekom godine 

 

31. 
Rješenja o imovinsko-pravnim odnosima po 

službenom zahtjevu i zahtjevu stranaka 

Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 

tijekom godine 

 

32. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 

po potrebi 

 

 

33. Informacija o neizgrađenom građevinskom 

zemljištu ( natječaji, prodaja po natječaju i dr. ) 

Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 

listopad-prosinac 

 

34. 
Odluka o vrijednosti boda za obračun 

komunalne naknade  

Služba za gospodarstvo, kom. 

djelatnosti i civilnu zaštitu 

 

listopad-prosinac 

 

35. 
Plan i program zajedničke komunalne 

potrošnje za 2024. godinu 

Služba za gospodarstvo, kom. 

djelatnosti i civilnu zaštitu 

 

listopad-prosinac 

 

36. 
Ostala akta ovlaštenih predlagača ovlašteni predlagači 

 

po potrebi 

 

Program rada je samo okvirni i određen u minimumu.  

 

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

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

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

Tematske i izvanredne sjednice održavat će se po ukazanoj potrebi. 

 

                                                                                                                                  PREDSJEDNIK  

                                                                                                                               Stanko Vincetić, v.r. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Bosna i Hercegovina                            

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Grad Orašje 

Gradsko vijeće 

Broj: 01-02-185/23 

Orašje, 02.02.  2023. godine 

 

 

Na temelju članka 19. Zakona o građevinskom zemljištu 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04) i 

članka 38. stavak 8. Zakona o prostornom uređenju i 

građenju Županije Posavske („Narodne novine Županije 

Posavske“, broj: 6/16 i 10/19)  Gradsko vijeće Orašje na 

sjednici održanoj dana 2. veljače 2023. godine,  d o n o s i 

 

O D L U K U 
o planu parcelacije 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom vrši se parcelacija građevinskog zemljišta 

u društvenom vlasništvu u svrhu privođenja zemljišta 

namjeni u ukupnoj površini od 50.640 m². Planom 

parcelacije utvrđuje se veličina, oblik, položaj građevinske 

parcele, pristup parceli, regulacijske i građevinske linije i 

površine za javnu namjenu. 

 

Članak 2. 

U prostornom obuhvatu Urbanističkog plana Orašje 

(„Službeni glasnik Grada Orašja“, broj: 12/22) na temelju 

ove Odluke u k.o. Orašje I formirat će se nove parcele na 

način: 

a) k.č. broj 1049/42 u površini od 25.205 m² cijepa 

se na k.č. broj 1049/42 u površini od 23.165 m², k.č. broj 

1049/273 u površini od 500 m², k.č. broj 1049/274 u 


