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O P Ć I N S K O   V I J E ĆE    
 

Bosna i Hercegovina                         

Federacija Bosne I Hercegovine  

Županija Posavska   

Općina Orašje   

Općinsko vijeće                  

Broj: 01-02-164/19 

Orašje,13.02. 2019.godine                                                                                                               

 

 

Na temelju članka 61a. Poslovnika Općinskog vijeća Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/04, 2/07,  

5/11  i 8/17  ), Općinsko vijeće Orašje,  na sjednici održanoj dana 21. veljače 2019. godine, donosi 

 

 

 Program rada Općinskog vijeća Orašje za 2019. godinu  

  

 Program rada Općinskog vijeća proizlazi iz prava, dužnosti i nadležnosti Vijeća, a realizirat će se u vidu 

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

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

  

Program rada za 2019. godinu obuhvata aktivnosti po nositeljima i roku izrade,  kako slijedi: 

 

 
Rb. 

 
Zadaci 

 

Nositelji zadatka 

(predlagač/obrađivač) 
Rokovi/vrijeme 

 
1. 

Izvješće o radu Općinskog načelnika i općinskih 

službi za 2018. godinu 
 
Općinski načelnik  

 
siječanj – travanj 

 
2.  Program rada OV za 2019.godinu 

 
Pomoćnik Općinskog načelnika, 
Kolegij OV 

 
siječanj-travanj 

 
3. 

Informacija o vijećničkim pitanjima za 2018.g. 
Služba za stručne i zajedničke  

poslove 
 

siječanj –travanj 
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4. 

Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva za 

2018. g. 
 
Općinski pravobranitelj 

siječanj-travanj 

 

 
5. 

Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor i 

imenovanja članova nadzornih odbora, upravnih 

vijeća, školskih odbora 

Služba opće uprave,branitelja i 

društvenih djelatnosti 
 

siječanj-travanj 
 

 
6. 

Izvješće o izvršavanju Proračuna za period od 

01.01.-31.03.2019.g.   
Općinski načelnik  
Služba za financije 

 
siječanj-travanj 

 
7. 

Imenovanja predsjednika i članova upravnih vijeća 

javnih ustanova 

Služba opće uprave,branitelja i 

društvenih djelatnosti 

 
siječanj–travanj 

8. Odluka o deponiranju novčanih sredstava na 

depozitni račun UniCreditBank d.d. Mostar 
Općinski načelnik  
Služba za financije 

siječanj-travanj 

 
9. 

 

Odluka o usvajanju Plana implementacije 

Revidirane Integrirane strategije projekata i mjera  

lokalnog razvoja općine Orašje   za  period 2019.-

2020.godinu 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 
siječanj-travanj 

 
10. 

Suglasnost na Statut („Ljekarna Orašje“, Dom 

zdravlja Orašje) 

Služba opće uprave,branitelja i 

društvenih djelatnosti 
 

siječanj-travanj 

 
11. 

Jednokratna pomoć za saniranje dijela šteta 

nastalih tijekom elementarne, nepogode suše 

2017.g. 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 
siječanj-travanj 

 
12. 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

organizaciji i načinu naplate parkiranja u gradu 

Orašju 
Služba za upravljanje imovinom   siječanj -travanj 

 

 
13. 

Plan održavanja lokalnih cesta na području općine 

Orašje u 2019.godini 
Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 
siječanj-travanj 

 
14. 

 

Izvješće o implementaciji Odluke o poticajnim 

mjerama razvoja poduzetništva i obrta  na 

području općine Orašje                                                                                                             

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 
 

siječanj-travanj 

 
15. 

Odluka o poticajnim mjerama za razvoj 

poljoprivrede za 2019 g.(izvješća, 

informacije,javni poziv) 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 
siječanj –travanj 

 
16. Program gospodarenja državnim poljoprivrednim 

zemljištem (javni poziv, dodjela, zakup) 
Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 
siječanj -travanj 

 
17. 

Odluka o utvrđivanju visine naknade za odvoz 

smeća na području općine Orašje (nacrt, prijedlog 

) 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 
siječanj -travanj 

 
18.  Postupak dodjele javnih priznanja 

Općinski načelnik, Služba za 

stručne i zajedničke  poslove 
travanj- lipanj 

 
19. 

Izvješća o radu javnih ustanova i javnih poduzeća 

Općine Orašje 
Nadzorni odbori i upravna vijeća 

javnih ustanova i javnih poduzeća 

 
travanj- lipanj 

 

 
20.  

Rješenje o imenovanju povjerenstva za 

vrednovanje i izbor projekata za dodjelu sredstava 

udruženjima/organizacijama građana 

Služba opće uprave,branitelja i 

društvenih djelatnosti 
 

travanj- lipanj 

 
21. 

Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora Služba za upravljanje imovinom 
 

po potrebi 
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22.  

Izvješća o radu (JP „Vodovod i 

odvodnja“,“Komunalac“,Centar za poduzetništvo 

Orašje) 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 
travanj- lipanj 

 
23. Izvješće o izvršenju Proračuna za 2018. godinu 

Općinski načelnik  
Služba za financije 

 
travanj- lipanj 

 
24. 

 
Odluka o povjeravanju poslova upravljanja 

grobljem 
 

 Mjesna zajednica 
Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 
travanj-lipanj 

  
 25. 

Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 
 

tijekom godine 

 
26.  Odluke o izravnoj pogodbi za prodaju 

neizgrađenog građevinskog zemljišta 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova  

 
tijekom godine 

 
27. 

Ažuriranje i dopunjavanje svih ranije 
 donesenih dokumenata iz oblasti zaštite i 

spašavanja-Operativni plan obrane od poplave 

općine Orašje 

Služba za civilnu zaštitu i nadzor 

 
tijekom godine 

 
28. 

Odluka o procjeni ugroženosti i zaštiti od požara 

za prostor općine Orašje (usklađivanje sa 

Županijskim zakonom)  
Služba za civilnu zaštitu i nadzor 

 
tijekom godine 

 
29. Odluka o poticajnim mjerama za razvoj 

poljoprivrede na području općine za 2019.g 
Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 
travanj-lipanj 

 
30. 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o 

visini naknade za dodjelu grobnog mjesta i 

godišnja naknada za korištenje grob. mjesta 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 
Uprava groblja 

 
travanj-lipanj 

 
31. 

Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa i mačaka 

na području općine Orašje 
Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

srpanj-listopad 

 
32. Izvješća o radu Uprava groblja i Mezarja u 2018. 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu, 

 
srpanj-listopad 

 
33. Akcioni plan energetske efikasnosti općine Orašje 

za 2018-2020.g 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu, 

 
srpanj-listopad 

 
34. 

Izvješće o izvršenju Proračuna od 01.01.-

30.06.2019.g. i od 01.01.-30.09.2019.g. 
Općinski načelnik 
Služba za financije 

 
srpanj-listopad 

 
35. 

 
Odluka o provođenju zaštite izvorišne zone Kostrč 

 
Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu, 
 

 
listopad-prosinac

  

36. 
Odluka o komunalnoj naknadi (Izmjena i dopuna 

Odluke,vrijednost boda za obračun komunalne 

naknade) 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 
listopad-prosinac 

 
37.  Program i Projekt uređenja groblja 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 
 

 
listopad-prosinac 
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38. 

Informacija o realizaciji Regionalnog stambenog 

programa-DPSZ BiH2(2013) 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

 

 
listopad-prosinac 

 

 

 
 39. 

Rješenja o imovinsko-pravnim odnosima po 

zahtjevu stranaka 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 
po potrebi 

 
40. 

 
Proračun Općine Orašje za 2020.godinu 
 

 
Općinski načelnik 
Služba za financije 
 

listopad-prosinac 

 
41. 

Odluka  o izvršavanju Proračuna za 2020.g. 

 
Služba za financije 

 

 

 

 
listopad-prosinac 

 
 42. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 

2019.g. 
Služba za financije 
 

 

 
  po potrebi 

 
43. 

  

Informacija o neizgrađenom građevinskom 

zemljištu ( natječaji, prodaja po natječaju i dr. ) 
Služba prostornog uređenja i 

imovinsko-pravnih poslova 

 
listopad-

prosinac 

 
44. 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 Općinsko 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                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                           Mario Oršolić, v.r.  

 

                                                                                                                            
Bosna i Hercegovina       

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija  Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-206/19 

Orašje, 21.02. 2019. godine 

 

Na temelju članka 37. stavak 2. točka 5. Statuta Općine 

Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj: 6/02, 5/08, 

3/11 i 5/11), a u svezi s Odlukom o odobravanju izdavanja 

bezuvjetnog bankarskog jamstva Općine Orašje u korist 

Uprave za indirektno-neizravno oporezivanje BIH broj 01-

02-1339/18 od 28.12.2018. godine, Općinsko vijeće na 

sjednici održanoj dana 21. veljače  2019. godine donosi 

 

 

O D L U K U 
o deponiranju novčanih sredstava na depozitni račun 

 UniCredit Bank d.d. Mostar 

 
Članak 1. 

Općina Orašje deponirat će novčana sredstva u iznosu od 

254.587,00 KM (slovima: dvjestopedesetčetiri                 

tisućepetstotinaosamdesetsedam i 00/100 konvertibilnih 

maraka) na poseban račun UniCredit Bank d.d. Mostar 

broj 15000318036 u svrhu izdavanja platežne garancije u 

iznosu od 254.587,00 KM u korist Uprave za neizravno-

indirektno oporezivanje BH Banja Luka s rokom važenja 

6 mjeseci, a koja će služiti kao osiguranje plaćanja dodatne 

porezne obveze utvrđene Rješenjem broj 04/5-2/IV-17-1-

42-3-1130/18 od 25.10.2018. godine Uprave za 

indirektno-neizravno oporezivanje BiH. 

 

Članak 2. 

 

Prijenos sredstava iz članka 1. ove Odluke izvršit će se 

kako slijedi: 
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- Sa glavnog računa broj 3381802200001595 u 

iznosu od 154.587,00 KM; i 

- Sa pod računa za Civilnu zaštitu broj 

3381802200906120 u iznosu od 100.000,00 KM. 

Sredstva iz stavka (1) alineja 2. ovog članka tretiraju se 

kao pozajmica transakcijskom računu Proračuna broj: 

3381802200001595 otvorenog u UniCredit bank d.d. 

Mostar, i ista će se vratiti najkasnije u roku od šest mjeseci 

od dana realizacije prijenosa sredstava. 

 

 

 

 

Članak 3. 

U slučaju da se deponirana sredstva ne iskoriste za 

plaćanje poreznih obveza ili za plaćanje obveza po 

protestiranoj garanciji, ista će se vratiti na račune iz članka 

2 stavka (1) ove Odluke u iznosima kako je navedeno u 

članku 2 stavak (1) Odluke. 

Ukoliko Općina Orašje ranije vrati pozajmicu na pod 

račun za Civilnu zaštitu u cijelosti ili djelomično, a 

sredstva budu vraćena na račune kako je navedeno u 

stavku (1) ovog članka, Općinski načelnik i Služba za 

financije će izvršiti prijenos ranije vraćenih sredstava sa 

pod računa za Civilnu zaštitu broj 3381802200906120 na 

glavni račun broj 3381802200001595. 

 

Članak 4. 

Za potpisivanje Ugovora i Odluke o zalogu depozita, 

ovlašćuje se Općinski načelnik. 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Općinski načelnik 

i Služba za financije. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biti će 

objavljena u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                       PREDSJEDNIK 

                                                     Mario Oršolić, v.r. 

 

P 

Bosna i Hercegovina                                                                                                      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županije Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće Orašje 

Broj:01- 14-207/19 

Orašje, 21.02. 2019. godine 

 

 

 Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02, 5/08, 3/11 i 

5/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 

21. veljače  2019. godine,  donosi 

 

O D L U K U 

o raspodjeli jednokratne novčane pomoći za saniranje 

dijela šteta nastalih tijekom elementarne nepogode – 

SUŠA 2017. na području općine Orašje 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom uređuje se način raspodjele 

jednokratne novčane pomoći za saniranje dijela šteta 

nastalih na poljoprivrednim kulturama tijekom 

elementarne nepogode – SUŠA 2017. na području općine 

Orašje. 

 

 

 

Članak 2. 

 Zaključkom Općinskog vijeća Orašje usvojeno je 

Konačno izvješće o procijenjenoj šteti prouzročenoj 

SUŠOM na području općine Orašje 2017. godine 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 8/17.) u iznosu 

3.492.476.44 KM., za 422 procijenjene prijave. 

 

Članak 3. 

 Jednokratna novčana pomoć iz članka 1. ove 

Odluke, u iznosu: 214.340,00 KM biti će raspodijeljena 

korisnicima proporcionalno nastaloj šteti, na temelju 

spiskova koje je pripremilo Općinsko povjerenstvo za  

procjenu šteta. 

 Najniži iznos jednokratne novčane pomoći koji 

će biti isplaćen korisnicima ne može biti manji od 100,00 

KM po korisniku. 

 Razlika nedostajućih sredstava u iznosu: 2.201,47 

KM biti će osigurana iz Proračuna Općine Orašje za 2019. 

godinu.  

 

Članak 4. 

 Sredstva iz članka 3. ove Odluke planirana su u 

Proračunu Općine Orašje za 2019. godinu,  na poziciji: 

614243 - Transfer za pos. namjene-elementarne nepogode 

i na poziciji: 613991 – Izdaci za žurne mjere zaštite i 

spašavanja. 

 

Članak 5. 

 Općinski Načelnik donijeti će Odluku o isplati 

jednokratne novčane pomoći čiji će sastavni dio biti 

spiskovi korisnika po naseljenim mjestima općine Orašje 

s utvrđenim iznosima odštete.    

 

Članak 6. 

 Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Služba za 

gospodarstvo i infrastrukturu Općine Orašje i Služba za 

financije Općine Orašje, svaka iz svoje nadležnosti. 

 

Članak 7. 

 Općinski Načelnik će najkasnije do 30.04.2019. 

godine podnijeti izvješće sa kompletnom financijskom 

dokumentacijom o namjenskom utrošku sredstava 

Federalnom stožeru civilne zaštite putem Federalnog 
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povjerenstva za procjenu šteta i Vladi Županije Posavske 

putem Županijske uprave civilne zaštite Orašje. 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                           PREDSJEDNIK 

                                                         Mario Oršolić, v.r 

 

P 
 

Bosna i Hercegovina  

Federacija  Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj:  01-02-208/19 

Orašje, 21.02. 2019. godine 

 

Temeljem članka 34. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine Županije Posavske “, broj 5/98), članka 

8. Odluke o statusnoj promjeni Doma zdravlja Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 3/18), članka 26. 

Statuta LJZU „Ljekarna Orašje (Službeni glasnik Općine 

Orašje“, broj 8/18) i članka 37. Statuta Općine Orašje  

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj 6/02, 5/08, 3/11 i 

5/11),  Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj dana 

21. veljače  2019. godine, donosi  

 

O D L U K U 
o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje 

članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“ 

 

 

Članak  1. 

        Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje 

članova Upravnog vijeća LJZU „Ljekarna Orašje“. 

 

Članak  2. 

        Obvezuje se Općinski načelnik da raspiše Javni 

natječaj i imenuje komisiju  za provedbu istog iz članka 1. 

ove Odluke sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i 

drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 34/03 i 65/13).  

 

Članak  3. 

       Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u  „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                           PREDSJEDNIK 

                                                         Mario Oršolić, v.r. 

P  
Bosna i Hercegovina      

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj:  01-31-1291/18 

Orašje, 21.02.2019.godine 

 

 Općinsko vijeće Orašje, rješavajući po zahtjevu 

MZ Tolisa zastupane po predsjedniku Miji Oršoliću u 

predmetu utvrđivanja prava vlasništva na građevinskom 

zemljištu na kojem je izgrađena čitaonica Oršolići u Tolisi 

bez prava korištenja zemljišta radi građenja, na temelju 

članka 61. Zakona o građevinskom zemljištu („Službene 

novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 25/03 i 

16/04), na sjednici održanoj  21. veljače 2019. godine 

donosi 

 

R J E Š E NJ E 

 
Utvrđuje se pravo vlasništva na zemljištu 

označenom kao k.č. broj 5731/4 u površini od 45 m² 

upisanih u Pl. broj 2375 k.o. Tolisa, što po starom 

premjeru odgovara k.č. broj 1657/4 u površini od 45 m² 

upisanoj u z.k.uložak broj 1560 k.o. SP Tolisa u korist MZ 

Tolisa. 

Za dodijeljeno zemljišta MZ Tolisa je dužna platiti 

naknadu od 10,00 KM/ m² što ukupno iznosi 4.500,00 KM 

na depozitni račun Općine Orašje broj: 

3380002200022831 vrsta prihoda 721 239 kod UniCredit 

banke. 

Nakon pravomoćnosti rješenja i dokaza o uplati 

utvrđene naknade na zemljištu iz točke 1. u zemljišnim i 

katastarskim knjigama upisat će se pravo vlasništva u 

korist MZ Tolisa. 

 
O b r a z l o ž e nj e 

 MZ Tolisa zastupana po predsjedniku Miji 

Oršoliću iz Tolise obratila se Općinskom vijeću Orašje 

zahtjevom u kojem traži da joj se primjenom članka 61. 

Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine 

Federacije BiH“, broj: 25/03 i 16/04) prizna pravo 

vlasništva na zemljištu  u državnoj svojini na kojem postoji 

izgrađen objekt čitaonica „Oršolići“. 

 Predmetni objekt su vlastitim sredstvima izgradili 

mještani MZ Tolisa 1978./79.godine i od tada ga 

nesmetano koriste, no kako objekt nema niti građevinsku 

niti uporabnu dozvolu pokrenut je ovaj postupak koji će 

dovesti do legalizacije bespravno izgrađenog objekta. 

          Služba prostornog uređenja i imovinsko-pravnih 

poslove po zaprimljenom zahtjevu je utvrdila da se u 

katastarskim i zemljišnim knjigama predmetno zemljište 

prvobitno vodilo kao javno dobro u općoj uporabi-put, no 

kako se isto nije koristilo kao javno dobro put, već je u 

naravi predstavljalo izgrađenu nekretninu donesena je 

Odluka Općinskog vijeća o ukidanju statusa javnog dobra 

u općoj uporabi („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 

8/18). 
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          Sukladno navedenoj Odluci predmetno zemljište 

označeno kao k.č. broj 5737/4 u površini od 45 m², što po 

starom premjeru odgovara zemljištu označenom kao k.č. 

broj 1654/4 iste površine u k.o. Tolisi je u zemljišnim i 

katastarskim knjigama upisano kao vlasništvo Općine 

Orašje sa dijelom 1/1.      

          Temeljem potvrde Službe utvrđeno je da na 

predmetnom zemljištu postoji izgrađen objekt za koji se, 

sukladno Zakonu o prostornom uređenju i građenju 

Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“, 

broj: 6/16) i Prostornom planu Općine Orašje, naknadno 

može izdati građevinska dozvola. 

          Na temelju procjene vrijednosti zemljišta broj: 03-

12/18 od 13.12.2018.godine utvrđeno je da 1 m² 

predmetnog zemljišta iznosi 10 KM, te je sukladno 

navedenom MZ Tolisa za dodijeljeno zemljište dužna 

platiti naknadu u iznosu od 4.500,00 KM. 

          Po pravomoćnosti ovog rješenje i dokaza o uplati 

utvrđene naknade, u katastarskim i zemljišnim knjigama 

na predmetnom zemljištu upisati će se pravo posjeda i 

vlasništva u korist  MZ Tolisa, na njen zahtjev. 

          Uzimajući u obzir gore navedeno, utvrđeno je da su 

ispunjeni svi zakonski uvjeti za primjenu  članka 61. 

Zakona o građevinskom zemljištu („Službene novine F 

BiH“, broj: 25/03 i 16/04) te je sukladno tome odlučeno 

kao u izreci Rješenje. 

 

Uputa o pravnom lijeku: 

           Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba ali se 

može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe 

Županijskom sudu u Odžaku u roku od 30 dana od dana 

dostave. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva 

istovjetna primjerka. 

                                                        PREDSJEDNIK 

                                                      Mario Oršolić, v.r. 

P

R 
 

Bosna i Hercegova 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-209/19 

Orašje, 21.02. 2019. godine 

 

 
 Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02, 5/08, 3/11 i 

5/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj  dana 

21. veljače 2019. godine, donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 

o usvajanju  nacrta Odluke o usvajanju Plana 

implementacije revidirane Strategije projekata i mjera 

Općine Orašje za period 2019. – 2020. godine 

 

 

Članak 1. 

 Usvaja se nacrt Odluke o usvajanju Plana 

implementacije revidirane Strategije projekata i mjera za 

period 2018. – 2020. godine kao dobra osnova za izradu 

Odluke o usvajanju Plana  implementacije revidirane 

Strategije projekata i mjera za period 2019. – 2020. 

 

 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak bit će objavljen  u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

                                           PREDSJEDNIK 

                                         Mario Oršolić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće      

Broj: 01-24-203/19 

Orašje, 21.02. 2019. godine 

 

 Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje  

("Službeni glasnik Općine Orašje", broj: 6/02, 5/08, 3/11 i 

5/11), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj  dana, 

21. veljače 2019.godine,  donosi 

  

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na zaključivanje aneksa ugovora  

o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta 

 

 

Članak 1. 

Daje se suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, 

vodoprivrede i šumarstva Županije Posavske na 

zaključivanje aneksa ugovora o zakupu državnog 

poljoprivrednog zemljišta dodijeljenog putem Javnog 

poziva za dodjelu u zakup državnog poljoprivrednog 

zemljišta putem prikupljanja javnih ponuda, broj: 01-31-

1711/13. od 21.11.2013. godine,  kojim bi se produljio rok 

trajanja zakupa do skidanja usjeva 2019. godine.  

 

Članak 2. 

Popis Ugovora o zakupu državnog 

poljoprivrednog zemljišta iz članka 1. ove Odluke sastavni 

je dio ovoga Zaključka. 

 

Članak 3. 

Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 
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                                           PREDSJEDNIK 

                                         Mario Oršolić, v.r. 

  
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-210/19 

Orašje, 21.02.  2019. godine 

 

Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02, 5/08, 3/11 i 

5/11)  i članka 25. Zakona o cestama Federacije Bosne i 

Hercegovine  („Službene novine FBiH“, broj: 12/10 i 

16/10), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana, 

21. veljače  2019. godine,  donosi 

 

 

ZAKLJUČAK 
o davanju suglasnosti na Plan održavanja LC - Lokalnih 

cesta na području općine Orašje u 2019. godini 

 

I 

Daje se  suglasnost na Plan održavanja LC – 
Lokalnih cesta na području općine Orašje, u 2019. godini, 
broj: 01-23-88/19. od 24.01.2019. godine. 
 

II 

Plan održavanja LC – Lokalnih cesta na području 
općine Orašje u 2019. godini, nalazi se u prilogu ovoga 
Zaključka i čini njegov sastavni dio. 
 

III 

Ovaj Zaključak biti će objavljen u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

                                           PREDSJEDNIK 

                                                          Mario Oršolić, v.r 

P

R 
Bosna i 

Hercegovina

  

Federacija  Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-211/19 

Orašje, 21.02.  2019. godine 

 

Temeljem članka 49. Zakona o ustanovama 

(„Narodne novine Županije Posavske“, broj 5/98) i članka 

37. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine 

Orašje“, broj 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11), Općinsko vijeće 

Orašje na sjednici održanoj dana  21. veljače  2019. 

godine, donosi  

 

 

 

ZAKLJUČAK 
     o davanju suglasnosti na Statut JU 

 „Dom zdravlja Orašje“  

 

Članak  1. 

        Daje se suglasnost na Statut JU „Dom zdravlja 

Orašje“, broj 05-37-15/19 od dana 08.01.2019. godine. 

 

Članak  2. 

       Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a  

objavit će se u  „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

 

                                                            PREDSJEDNIK 

                                                          Mario Oršolić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina  

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska  

Općina Orašje                                                                                            

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                      

Broj: 01-02-212/19 

Orašje, 21.02. 2019. godine 

 

Na temelju članka 61. Zakona o pravobraniteljstvu 

(„Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/08 i 8/13), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 21. 

veljače  2019. godine donosi  

 
ZAKLJUČAK 

o usvajanju Izvješća o radu Općinskog 

 pravobraniteljstva u Orašju za 2018. godinu. 

 

Članak 1.  

 Usvaja se Izvješće o radu Općinskog 

pravobraniteljstva u Orašju za 2018. godinu.  

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

                                              PREDSJEDNIK 

                                            Mario Oršolić, v.r. 
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O P Ć I N S K I    N A Č E L N I K 
 
Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska  

Općina Orašje  

Općinski načelnik  

Broj: 01-05-18/19 

Orašje, 07.01.2019. godine  

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine 

Orašje  („Službeni glasnik Općine  Orašje“, broj 6/02, 

5/08, 3/11 i 5/11), Općinski načelnik donosi 

  

O D L U K U 

o proglašenju Dana žalosti 08.01.2019. godine 

  

  

Članak 1. 

           Povodom smrti glumca Ive Gregurevića, 

08.01.2019.godine proglašava se Danom žalosti na 

području općine Orašje.    

 

Članak 2. 

            Dan žalosti obilježit će se spuštanjem zastava na 

pola koplja na zgradi Općine Orašje, te zgradama javnih 

poduzeća i ustanova kojima je osnivač Općina  Orašje. 

 

Članak 3. 

            Na Dan žalosti neće se na javnim mjestima 

održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog 

karaktera. 

Elektronski i drugi mediji sa područja Općine 

Orašje dužni su svoje programske sadržaje prilagoditi 

Danu žalosti. 

          Organizatori javnih programa i sadržaja, kao i 

fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku 

djelatnost dužni su svoje poslovanje obavljati primjereno 

Danu žalosti.  

 

Članak 4. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Orašje“.                                                                       

                                                        Općinski načelnik                                                                                                       

                                                      Stanko Vincetić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-69/19 

Orašje, 23.01.2019. godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi 

 

O D L U K U  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, Iliji 

Bernatović iz Donje Mahale 

 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Iliji Bernatović iz Donje 

Mahale, za financijsku pomoć u iznosu od 170,00 KM 

(Slovima:stotinusedamdeset KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614231 – Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

                                                            Općinski načelnik 

                                                          Stanko Vincetić, v.r. 

 

 Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 
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Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-70/19 

Orašje, 23.01.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, Lovačkoj 

udruzi „Sava“ Orašje 

 

 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Lovačkoj udruzi „Sava“ 

Orašje, za sufinanciranje lovačke zabave u iznosu od 

500,00 KM (Slovima:petstotina KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614324 – Tekući transferi udruženjima građana i Projekt 

udruge mladih 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

                                                         Općinski načelnik 

                                                       Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-58/19 

Orašje, 23.01.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašjeza 2019.godinu, Udruzi 

obitelji poginulih i nestalih branitelja 106. Brigade 

HVO 

 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Udruzi obitelji poginulih 

i nestalih branitelja 106. Brigade HVO, za financijsku 

pomoć u iznosu od 350,00 KM (Slovima:tristotinepedeset 

KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614329 – Transfer udrugama proisteklim iz Domovinskog 

rata. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

                                                           Općinski načelnik 

                                                         Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-64/19 

Orašje, 23.01.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

 

O D L UK U  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, Centru za 

kulturu Orašje 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Centru za kulturu Orašje, 

za sufinanciranje troškova komemoracije u iznosu od 

600,00 KM (Slovima:šeststotina KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-
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pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614121 – Transfer za kulturu. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                          Općinski načelnik 

                                                        Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-30/19 

Orašje, 25.01.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

 

O D L U K U  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, KUD-u 

„Nada“ Kostrč 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna KUD-u „Nada“ Kostrč, za 

sufinanciranje pavečerka u iznosu od 350,00 KM 

(Slovima:tristotinepedeset KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614121 – Ostala davanja za kulturu. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                            Općinski načelnik 

                                                          Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-563/18 

Orašje, 01.02.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

 

O D L U K U  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, Mandici 

Mijatović iz Ugljare 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Mandici Mijatović iz 

Ugljare, za financijsku pomoć u iznosu od 1.000,00 KM 

(Slovima: tisuću KM). 

 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614231 - Socijalne pomoći i pomoći u liječenju 

pojedinaca. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

                                                           Općinski načelnik 

                                                          Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-1328/18 

Orašje, 01.02.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, Športskom 

društvu „Kostrč“ 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Športskom društvu 
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„Kostrč“, za sufinanciranje zabave „Kostrčka nogometna 

noć“ u iznosu od 300,00 KM (Slovima:tristotine KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 – Transfer za sport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                          Općinski načelnik 

                                                        Stanko Vincetić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj:01-14-1315/18 

Orašje, 01.02.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi 

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, 

Nogometnom klubu „19. Srpanj“ 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Nogometnom klubu „19. 

Srpanj“, za sufinanciranje zabave „Žuta noć“ u iznosu od 

300,00 KM (Slovima:tristotine KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 – Transfer za sport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                          Općinski načelnik 

                                                        Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-14-115/18 

Orašje, 06.02.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, 

Nogometnom klubu „Dinamo“ Donja Mahala 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Nogometnom klubu 

„Dinamo“ Donja Mahala, za sufinanciranje radova na 

stadionu u iznosu od 300,00 KM (Slovima:tristotine KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 – Transfer za sport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

 

                                                           Općinski načelnik 

                                                         Stanko Vincetić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-14-171/19 

Orašje, 18.02.2019.godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi  

 

ODLUKU  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve 

Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu, Športskom 

društvu „Sloga“ Tolisa 
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I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava  iz Pričuve  Proračuna Športskom društvu 

„Sloga“ Tolisa, za sponzoriranje „Plave noći“ u iznosu od 

500,00 KM (Slovima:petstotina KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 – Transfer za sport. 

 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                           Općinski načelnik 

                                                         Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-14-162/19 

Orašje, 18.02.2019. godine 

 

Na temelju članka 13. stavak 1. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj 8/18), Općinski načelnik 

donosi 

 

O D L U K U  
o odobravanju izdvajanja sredstava iz Pričuve Proračuna 

Općine Orašje za 2019.godinu, Nogometnom klubu 

„Dinamo“ Donja Mahala 

 

I 

      Iz Proračuna Općine Orašje za 2019.godinu („Službeni 

glasnik Općine Orašje“, broj:8/18), odobrava se izdvajanje 

sredstava iz Pričuve Proračuna Nogometnom klubu 

„Dinamo“ Donja Mahala, za sponzoriranje „Plave noći“ u 

iznosu od 500,00 KM (Slovima:petstotina KM). 

 

II 

      Sredstva iz točke I ove Odluke biti će isplaćena 

bezgotovinskim prijenosom na račun podnositelja 

zamolbe sa pozicije 600000 Pričuva Proračuna – pod-

pozicija Pričuva Općinskog načelnika, u korist pozicije 

614122 – Transfer za sport. 

 

III 

      Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za 

financije Općine Orašje. 

                                                         Općinski načelnik 

                                                       Stanko Vincetić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-44-140/19 

Orašje, 07.02. 2019. godine 

 
 Na temelju odredbi članka 7. stavak 2.točka 3. 

Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od 

prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije 

BiH", broj 75/04,38/06,52/09,56/09 i 36/14), Načelnik 

općine Orašje donosi 

 

R J E Š E N J E 
o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih i drugih nesreća 

 

Članak 1 

 U Općinsko Povjerenstvo za procjenu šteta na 

materijalnim i drugim dobrima izazvanim  djelovanjem  

prirodnih i drugih nesreća,na period od četiri godine, 

imenuju se: 

1. Pero Baotić, dipl.ing. šumarstva, predsjednik, 

2. Faruk Zahirović, građevinski tehničar, član, 

3. Katica Dabić, mag.ing.agronomije, član, 

4. Manda Kosić, dipl. oec., član, 

5. Ilija Kobaš, profesor tehničkog, član. 

  

Članak 2 

 Zadatci Povjerenstva iz članka 1. ovog rješenja 

utvrđeni su Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za 

procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća ( „Službene 

novine FBiH“,broj  75/04, 38/06,52/09 ,56/09 i 36/14). 

  

Članak 3 

Služba za civilnu zaštitu i nadzor osigurat će 

odgovarajuća materijalno tehnička sredstva kao i prostor 

gdje će Povjerenstvo obavljati poslove iz svoje 

nadležnosti. 

Članak 4 

Predsjedatelju i članovima Povjerenstva pripada 

naknada za rad u povjerenstvu ukoliko poslove obavljaju 

izvan redovitog radnog vremena, a isplaćivati će se iz 

sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih 

nesreća. 

Maksimalna jednokratna naknada za rad utvrđuje 

se do visine jedne i pol osnovice za obračun plaće, o čemu 

će Općinski načelnik donijeti posebno rješenje. 

 

Članak 5 
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Danom stupanja na snagu ovog rješenja prestaje 

da važi Rješenje o imenovanju općinskog povjerenstva za 

procjenu šteta broj 01-44-94/14 od 20.01.2014.godine. 

 

Članak 6 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljeno u „Službenom glasniku Općine Orašje“. 

                                           

                                         Općinski načelnik 

                                        Stanko Vincetić, v.r.  

                                                    

 

      

 

Bosna i Hercegovina                                                                                   

Federacija Bosne i Hercegovine     

Županija Posavska  

Općina Orašje  

Općinski načelnik                                                                                                   

Broj: 01-02-175/19 

Orašje, 15.02.2019. godine 

 

Na temelju članka 15. stavak 1. alineja 8. Zakona 

o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i 

Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 

49/06 i 51/09) Općinski načelnik donosi   

 

P R A V I L N I K 
o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj 

organizaciji  jedinstvenog općinskog organa uprave 

Općine Orašje 

 

 

Članak 1.    

U Pravilniku o unutarnjoj organizaciji 

jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Orašje 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 7/16, 1/17, 1/18, 

2/18, 3/18 i 8/18) u članku 14. točka 6. u nazivu radnog 

mjesta briše se riječ „samostalni“.  

U dijelu Uvjeti za vršenje poslova riječi „VŠS-VI 

stupanj, pravni smjer, devet mjeseci radnog staža nakon 

završene više škole“ zamjenjuju se riječima „SSS-IV 

stupanj, društveni  smjer, 10 mjeseci radnog staža nakon 

završene srednje škole“.  

U dijelu Složenost poslova ispred riječi „složeni“ 

dodaje se riječ „djelomično“, a u dijelu Pozicija radnog 

mjesta riječ „samostalni“ briše se.  

  

Članak 2. 

 U članku 15. točka 10a. u dijelu Opis poslova 

alineja 7) briše se.  

 Dosadašnje alineje 8) i 9) postaju alineje 7) i 8).  

 

Članak 3. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

                                        Općinski načelnik 

                                       Stanko Vincetić, v.r. 

             

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski načelnik 

Broj: 01-14- 32 /19 

Orašje, 08.01.2019. godine    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Na temelju članka 17. do 22. Odluke o izvršavanju 

proračuna Općine Orašje za 2019. godinu (“Službeni 

glasnik Općine Orašje“ broj: 8/18), Općinski načelnik 

donosi 

 

Plan i program utroška sredstava tekućih 

transfera i drugih tekućih rashoda u 2019. godini 
 

 

I- OPĆI  DIO 

 

1. Tekući transferi drugim razinama vlasti  i 

fondovima (glavna skupina 614100) 

 

1.1. Transfer Agenciji za državnu službu F BIH, u 

ukupnom iznosu od 180 KM odobravat će se po zahtjevu-

računu  Agencije za državnu službu F BIH, koje odobri 

Općinski načelnik, po prethodnoj suglasnosti Službe za 

stručne i zajedničke poslove Općine Orašje. 

1.2.  Transfer za kulturu  u ukupnom iznosu od 97.000 KM 

doznačavaju se tako što će se iznos od 72.000 KM koji 

pripada Centru za kulturu doznačavati krajnjem korisniku 

u obliku mjesečnih iznosa koji predstavljaju 1/12 

odobrenog iznosa proračuna, a iznos od 25.000 KM  na 

slijedeći način, za: 

       1.2.1. Dani Hrvatskog filma u Orašju 10.000 KM 

doznačavanjem udruzi građana Dani Hrvatskog filma 

Orašje, a na temelju odobrenog zahtjeva od strane 

Općinskog načelnika. 

       1.2.2. Dani Tolise   4.000 KM doznačit će se zakladi 

Terra Tolis na temelju odobrenog zahtjeva od strane 

Općinskog načelnika.  

       1.2.3. Druga kulturna događanja 11.000 KM 

(karnevalske aktivnosti, aktivnosti KUD-ova, zborova, 

nakladnička djelatnost i dr.), doznačavati će se kvartalno 

Centru za kulturu Orašje. 

1.3.  Transfer za šport  u ukupnom iznosu od 135.000 KM 

dodjeljivat će se na slijedeći način:  

       1.3.1.  HNK Orašje OMLADINSKI POGON  

mjesečno 1/12  od ukupnog iznosa od 56.000 KM na račun 

korisnika proračuna, 
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       1.3.2. Športski savez Općine Orašje mjesečno 1/12 od 

iznosa 25.200 KM na račun korisnika,  

       1.3.3. Ostali nogometni klubovi  ukupan iznos od 

38.000 KM dodjeljivat će se u dva obroka ( I obrok – 

travanj 2019. godine i II obrok rujan 2019. godine), i to: II 

Federalne lige po 3.000 KM, I Županijske lige po 1.600 

KM i II Županijske lige po 1.100 KM, a na temelju 

zahtjeva  Službe opće uprave, branitelja i društvenih 

djelatnosti. Kod isplate sredstava ostalim nogometnim 

klubovima isplaćivat će se i sredstva za rad sa mladima, i 

to u iznosu od 400 KM po omladinskoj selekciji koja se 

natjecala u prethodnoj polu sezoni i odigrala minimalno 6 

službenih utakmica.   

       1.3.4. Ostali športovi iznos od 8.600 KM  će se 

dodjeljivati  u dva obroka prema planu raspodjele 

Općinskog športskog saveza na temelju zahtjeva Službe 

opće uprave i društvenih djelatnosti, i 

      1.3.5. Transfer za sufinanciranje Projekta „Razvojni 

nastavni program Škole šaha“ u iznosu od 7.200 KM, koji 

se po zaključenju ugovora transferira prema Športskom 

savezu Općine Orašje, kao implementatoru projekta. 

1.4. Transfer za obrazovanje – Dječji vrtić „Pčelica“ 

Orašje u iznosu od 210.000 KM  doznačava se korisniku u 

vidu 12  mjesečnih tranši. 

1.5. Transfer za  Centar za socijalni rad u iznosu od 

157.500 KM doznačava se na račun Javne ustanove Centar 

za socijalni rad Orašje na način da se iznos od 155.000 KM 

korisniku transferira u vidu 12 jednakih mjesečnih rata, a 

preostali iznos od 2.500 odobrit će se po posebnom 

zahtjevu korisnika i služiti će za nabavu informatičke 

opreme za potrebe Centra. 

 

 

2. Tekući transferi  pojedincima  ( glavna skupina 

614200) 

 

2.1.  Ostala davanja pojedincima na temelju MIO – 

Doplata MIO-a u  iznosu od 3.000 KM transferirat će se 

na temelju  zahtjeva   Službe za stručne i zajedničke 

poslove Općine Orašje kojeg odobrava Općinski načelnik.  

2.2.  Novčane naknade nezaposlenim osobama -  

Neuposlene rodilje  u iznosu od 12.000 KM isplaćivat će 

se  jednokratno i to : 

u iznosu od 1.000,00 KM  za rođeno treće dijete 

u iznosu od 2.000,00 KM za rođeno četvrto dijete i 

u iznosu od 3.000,00 KM za rođeno peto  i svako slijedeće 

dijete  a  na temelju pojedinačno odobrenog zahtjeva 

neuposlene majke sa područja Općine Orašje. 

Evidentiranje i kontrolu zaprimljenih i odobrenih zahtjeva 

obavlja Služba opće uprave, branitelja i društvenih 

djelatnosti. 

2.3.  Novčane naknade nezaposlenim osobama - Pomoći 

obiteljima sa  više djece u  iznosu od 60.000 KM isplaćivat 

će se sukladno Odluci o novčanoj pomoći višečlanim 

obiteljima („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 5/16 i 

5/17).  

2.4. Beneficije za socijalnu zaštitu - Socijalne pomoći i 

pomoći u liječenju pojedinaca  u ukupnom iznosu od 

25.000 KM isplaćivat će se na način da se iznos od 20.000 

KM raspoređuje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu 

dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim 

građanima („Službeni glasnik Općine Orašje“broj 3/13 i 

2/15), a iznos od 5.000 KM u skladu sa Sporazumom o 

implementaciji Projekta CRS. 

2.5.  Izdaci za raseljene osobe  u iznosu  od 1.800 KM 

raspoređuje se sukladno rješenjima   Službe za 

gospodarstvo i infrastrukturu za 2019. godinu. 

2.6. Transfer za prijevoz učenika u iznosu od 180.000 KM 

namijenjen je financiranje prijevoza učenika i trošiti će se 

za plaćanje računa – fakture dobavljačima za prijevoz 

djece, te u vidu doznaka Mjesnim zajednicama koje 

organiziraju dio prijevoza učenika na temelju podnijetih 

zahtjeva. Praćenje i kontrolu ugovornih obaveza 

prijevoznika će vršiti Služba opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti. 

  

3. Tekući transferi neprofitnim organizacijama 

(glavna skupina 614300) 

 

3.1. Tekući transferi Neprofitnim organizacijama - Crveni 

križ   u  iznosu od 30.000 KM raspoređuje se u mjesečnim 

iznosima koji predstavljaju 1/12 ukupno odobrenih 

sredstava, odnosno  2.500 KM mjesečno. 

3.2.  Tekući transferi Neprofitnim organizacijama - DDB 

„Merhamet“   u iznosu od 3.000 KM raspoređuje se u 

mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 ukupno 

odobrenih sredstava, odnosno  250 KM mjesečno. 

3.3.  Tekući transferi vjerskim zajednicama   u  iznosu od 

40.000 KM raspoređuju se  za potrebe kapitalnih nabavki 

i drugih izdataka vjerskih zajednica na temelju 

pojedinačnih zahtjeva svake od vjerskih zajednica, koje 

odobrava Općinski načelnik. 

3.4. Tekući transferi za parlamentarne političke stranke   u  

iznosu od 76.000 KM dodjeljuju se korisnicima sredstava 

sukladno Odluci o načinu raspodjele sredstava političkim 

strankama („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj  8/12).  

3.5. Tekući transferi udruženjima građana i projekt udruga  

mladih u iznosu od 20.000 KM raspoređuje se  sukladno 

Odluci o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava 

udrugama od interesa za Općinu Orašje („Službeni glasnik 

Općine Orašje“ broj: 3/10 i 4/11). 

3.6. Ostali transferi udruženjima građana – Vatrogasna 

društva  u ukupnom iznosu od 60.000 KM raspoređuje se 

na način da se iznos od 54.000 uplaćuje VD u vidu 12 

jednakih mjesečnih transfera, a preostali iznos od 6.000 

KM uplaćuje se po zahtjevima VD, koje na prijedlog 

Službe Civilne zaštite odobrava Općinski načelnik. 

3.7.  Ostali transferi udruženjima građana - Transfer 

udrugama proisteklim iz Domovinskog rata   u ukupnom 

iznosu od 43.500 KM raspoređuju se na slijedeći način: 

     3.7.1. Sredstva za pomoć u  obilježavanju 

obljetnica 106. brigade HVO i ostalih aktivnosti u 
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iznosu od 10.800 KM  isplaćivati će se na temelju 

zahtjeva koje odobrava Općinski načelnik.   

     3.7.2. Sredstva za održavanje Spomen sobe 106. 

brigade HVO i ureda udruga proisteklih iz 

Domovinskog rata u iznosu od 25.200 KM  i to: 

 - UDVDR-a           10.800 KM (900 KM mjesečno), 

 - HVIDR-a               9.600 KM (800 KM mjesečno), i 

 - UOPB-a             4.800 KM (400 KM mjesečno), 

    3.7.3. Sredstva za financiranje Braniteljskog fonda 

pripadnika HVO-a u iznosu od 7.500 KM, odobravat 

će se po posebnom zahtjevu Fondacije nadležne za 

prikupljanje sredstava za potrebe Fonda. 

 

3.8. Ostali transferi udruženjima građana - Transfer udruzi 

roditelja djece sa posebnim potrebama „Put u život“    u 

ukupnom iznosu od 32.500 KM raspoređuje se  u 12 

jednakih mjesečnih tranši. 

 

4. Subvencije javnim poduzećima (glavna skupina  

614400) 

4.1 .-Subvencije javnim poduzećima - Transfer Radio 

postaji Orašje  u  iznosu od 90.000 KM doznačavaju se 

korisniku u vidu 12 mjesečnih tranši. 

 

5. Subvencije privatnim poduzećima i 

poduzetnicima  (glavna skupina 614500) 

 

5.1. i 5.3.- Subvencije za rasti i razvoj MSP-a i obrta i 

Subvencije za aktivnu politiku zapošljavanja u ukupnom 

iznosu od 135.000 KM dodjeljivat će se sukladno 

procedurama i način kako je to predviđeno odredbama 

Odluke o poticajnim mjerama razvoja poduzetništva i 

obrta na području Općine Orašje („Službeni glasnik 

Općine Orašje“ broj 10/14), te u skladu sa Sporazumom o 

implementaciji projekta potpisanih sa CRS-om i USAID-

om. 

5.2.- Subvencija Centru za poduzetništvo u ukupnom 

iznosu od 40.000 KM dodjeljivat će se sukladno 

financijskom planu Centra za poduzetništvo u 2019. 

godini, kojeg odobrava Općinski načelnik. 

 

 

6. Drugi tekući rashodi  (glavna skupina  614800) 

  

6.1.  Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava u 

ukupnom iznosu od 20.000  KM isplaćivat će se krajnjim 

korisnicima, sukladno  dinamici prijema Rješenja o 

povratu poreza na dohodak za 2019. godinu i ranijim 

godinama, koja Službi za financije dostavlja Ministarstvo 

financija Županije Posavske. 

6.2. i 6.4.  Ostali tekući rashodi – Tekući transferi Mjesnim 

zajednicama i Tekući transferi mjesnim zajednicama za 

nabavu stalne imovine u ukupnom iznosu od 145.000 KM 

doznačavaju se Mjesnim zajednicama- korisnicima  u 

mjesečnim dotacijama (114.000 KM), čiji su iznosi 

utvrđeni u skladu sa Odlukom o načinu i kriterijima za 

raspoređivanje sredstava Mjesnim zajednicama Općine 

Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 3/11 i 

7/13), te po pojedinačnim zahtjevima Mjesnih zajednica 

koje odobrava Općinski načelnik (31.000 KM), i koja 

služe za  troškove nabave novih stalnih sredstava, kao za 

troškove tekućeg održavanja postojećih stalnih sredstava 

na prostoru Mjesnih zajednica. 

6.3. Ostali tekući rashodi – Transfer za nabavu opreme i 

uređenje sakralnih objekata po mjesnim grobljima u 

ukupnom iznosu od 45.000 KM rasporedit će se na temelju 

Ugovora o dodjeli sredstava, potpisanog između Općine 

Orašje i Mjesnih zajednica, na području kojih se uređuju 

sakralni objekti, a na prijedlog Službe za gospodarstvo i 

infrastrukturu. 

 

 

II- ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Ovaj Plan i program utroška sredstava tekućih transfera i 

drugih tekućih rashoda primjenjuje se u tekućoj 2019. 

godini, a objavit će se u „Službenom glasniku Općine 

Orašje“. 

 

                                                      Općinski načelnik 

                                                    Stanko Vincetić, v.r. 

 

                                                                                                              

                                                                      

OPĆINSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE 
 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

Županija Posavska 

Općina Orašje 

Općinski stožer civilne zaštite 

Broj: 07-14 – 133-7/19                 

Orašje, 07.02.2019. godine.    

           

Temeljem odredbi točke VIII. Odluke o uvjetima 

i načinu korištenja sredstava ostvarenih na temelju 

posebno-naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 

("Službene novine  Federacije BiH ",broj 04/12 i  80/13) i  

 

 

 točke III. Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne 

naknade za zaštitu i spašavanje u 2019. godini, a na 

prijedlog Službe za civilnu zaštitu i nadzor, Općinski 

načelnik kao zapovjednik Općinskog stožera civilne 

zaštite, dana 07.02.2019.godine donosi 
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                                   O D L U K U 
o utrošku sredstava  posebne naknade 

za zaštitu i spašavanje 

   

 

 

Članak 1 

Iz Proračuna Općine Orašje za 2019. godinu 

(„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 08/18) s posebnog 

računa civilne zaštite iznos od 2.500,KM  osigurat će se 

kao potpora realizaciji Odluke o raspodjeli jednokratne 

novčane pomoći za saniranje djela šteta nastalih tijekom 

elementarne nepogode-SUŠA 2017 na području općine 

Orašje, koju realizira Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu i Služba za financije općine Orašje.  

    

Članak 2. 

          Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurana su na 

proračunskoj  poziciji 613991 Izdatci za žurne mjere 

zaštite i spašavanja.    

 

 

Članak 3.  

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Općinski 

načelnik i Služba za financije, svaki u okviru svoje 

nadležnosti. 

      

   Članak 4. 

Ova Odluka  stupa na snagu  danom  donošenja, a objavit 

će se u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

                                         Zapovjednik Općinskog stožera 

                                                 Stanko Vincetić, v.r. 
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