
 

 

 

Broj 2 Petak, 7. ožujak  2008. godine, Orašje 
 

 

 

 

 

O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 

 

 

Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

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

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 06.ožujka 2008. 

godine, d o n o s i  

 

O D L U K U 
o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih 

funkcija i savjetnika Općine Orašje 

 

 

I – OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1.  
Ovom Odlukom uređuju se prava izabranih 

dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u 

općinskim tijelima vlasti Općine Orašje, koja se odnose na 

plaće, naknade plaće, prava nakon prestanka javne 

dužnosti i druga prava sukladno ovoj Odluci.  

 

Članak 2. 

Na prava i obveze koje se odnose na radno-pravni 

status izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i 

savjetnika, koja nisu uređena ovom Odlukom, primjenjuju 

se propisi kojima se uređuju prava državnih službenika u 

općinskim službama za upravu općine Orašje, opći propisi 

o radu i kolektivni ugovori.  

 

Članak 3. 
Izabrani dužnosnik u smislu ove Odluke je 

predsjednik Općinskog vijeća Orašje.  

Nositelj izvršne funkcije u smislu ove Odluke je 

općinski načelnik.  

Savjetnik u smislu ove Odluke je imenovani 

savjetnik općinskog načelnika.  

II –   PRAVO NA PLAĆU, NAKNADU PLAĆE  

        I DRUGA MATERIJALNA PRAVA 

 

Članak 4. 
Predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik i 

savjetnik općinskog načelnika imaju pravo na plaću i 

ostvaruju to pravo danom stupanja na dužnost, odnosno 

danom postavljenja na radno mjesto.  

Koeficijente za obračun plaće iz prethodnog 

stavka utvrđuje posebnom odlukom Općinsko vijeće 

Orašje, a na obračun plaće primjenjuju se propisi kojima 

se ta prava uređuju za državne službenike u općinskim 

službama za upravu općine Orašje.  

 

Članak 5. 

Predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik i 

savjetnik općinskog načelnika, po prestanku javne 

funkcije, a do početka ostvarivanja plaće po drugom 

temelju ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, imaju pravo 

na naknadu plaće, kako slijedi:    

 

- sa radnim stažem do pet godina – tri mjeseca naknadu 

plaće u visini plaće koju su ostvarivali dok su bili na 

javnoj funkciji, a sljedećih devet mjeseci u visini 50% 

od te plaće; 

- sa radnim stažem od pet do 15 godina – šest mjeseci 

naknadu plaće u visini plaće koju su ostvarivali dok su 

bili na javnoj funkciji, a sljedećih šest mjeseci u visini 

50% od te plaće;  

- sa radnim stažem od 15 do 25 godina – devet mjeseci 

naknadu plaće u visini plaće koju su ostvarivali dok su 

bili na javnoj funkciji, a sljedeća tri mjeseca u visini 

50% od te plaće;  

OP] INE ORA[ JE
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- sa radnim stažem preko 25 godina – 12 mjeseci 

naknadu plaće u visini plaće koje su ostvarivali dok su 

bili na javnoj funkciji. 

 

Članak 6. 

Predsjednik Općinskog vijeća, općinski načelnik i 

savjetnik općinskog načelnika imaju pravo na naknade i 

druga materijalna primanja:  

- naknadu za prijevoz na posao i s posla,  

- naknadu za ishranu za vrijeme rada,  

- naknadu za službeno putovanje,  

- naknadu za godišnji odmor (regres), 

- naknadu za troškove preseljenja,  

- naknadu za troškove stručnog usavršavanja,  

- naknadu za slučaj smrti, teške invalidnosti ili teške 

bolesti,   

- otpremninu za odlazak u mirovinu, 

- osiguranje od posljedica nesretnog slučaja ili smrti.  

Pravo na naknade iz stavka 1. ovog članka 

ostvaruje se u skladu s propisima kojima se ta  prava 

uređuju za državne službenike u općinskim službama za 

upravu općine Orašje. 

 

III –   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od 

dana objave u „Službenom glasniku Općine Orašje“.  

 

 

Bosna i Hercegovina    

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE       

Općinsko vijeće      

Broj: 01-02-290/08                                                                                                      

Orašje, 06.03.2008. godine 

PREDSJEDNIK  

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

Temeljem odredbi članka 90 Zakona o vodama 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 70/06), članka 9, 

stavak 2 Uredbe o planovima obrane od poplava 

(«Službene novine Federacije BiH», broj 3/02) i članka 37 

Statuta općine Orašje («Službeni glasnik općine Orašje», 

broj 6/02), a na prijedlog Općinskog stožera civilne zaštite, 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 6. 

ožujka 2008. godine,  d o n o s i 

 

 

O D L U K U 
o usvajanju izmjena i dopuna plana obrane 

od poplava općine Orašje za 2008. godinu 

 

 

I 

 U s v a j a j u   se izmjene i dopune Operativnog 

plana obrane od poplava općine Orašje za 2008. godinu. 

 

I 

 Ova Odluka će biti objavljena u «Službenom 

glasniku općine Orašje». 

 

Bosna i Hercegovina     

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA    

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-44-291/08 

Orašje, 6. 3. 2008. godine 

                                                                PREDSJEDNIK 

                                                                 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

Na temelju članka 91. stavak 3 Statuta općine 

Orašje («Službeni glasnik općine Orašje», broj 6/02), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 6. 

ožujka 2008. godine,  d o n o s i 

 

O D L U K U 
o dodjeli na korištenje poslovnog prostora 

 

Članak  1. 

 Poslovni prostor ukupne korisne površine od 

225m/2 (osam uredskih prostorija, hodnik, sanitarni čvor i 

ostava) koji se nalazi u dijelu prizemlja zgrade zv. 

«Komitet», k.č. 21 upisana u P.l. 220/90 K.O.  Orašje I, 

kao društvena svojina Skupštine opštine Orašje, sa dijelom 

1/1, ustupa se za potrebe Županijskog/Kantonalnog 

Poreznog ureda Orašje - Porezna ispostava Orašje, bez 

naknade, na vremenski period od 1 (jedne) godine. 

 

Članak 2. 

 Ovlašćuje se općinski Načelnik da na temelju ove 

Odluke zaključi Ugovor o ustupanju poslovnog prostora 

označenog u prethodnom članku. 

 

Članak  3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

«Službenog glasniku općine Orašje». 

 

Bosna i Hercegovina     

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA      

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-292/08 

Orašje, 6.3. 2008. godine 

PREDSJEDNIK 

                                                                  Ilija Vukić, v.r. 
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Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje 

("Službeni glasnik Općine Orašje" broj: 6/02), Općinsko 

vijeće, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008.  godine, 

d o n o s i 
 

O D L U K U 
o postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava 

tekućih transfera udruženjima/organizacijama 

građana utvrđenih proračunom Općine Orašje 

 

Članak 1 
Ovom Odlukom utvrđuje se postupak i kriteriji za 

raspodjelu sredstava tekućih transfera s podpozicije 

Transferi udruženjima/organizacijama građana, 

ekonomski kod 614310, osiguranih u Proračunu Općine 

Orašje za 2008. godinu, s ciljem potpore aktivnostima 

istih, a koje su od značaja za Općinu Orašje, odnosno 

građane Općine Orašje. 

 

Članak 2. 
Proračunska sredstva tekućih transfera s 

podpozicije Transferi udruženjima/organizacijama 

građana raspodjeljuju se putem Javnog poziva kojeg 

raspisuje Načelnik Općine Orašje. 

 

Članak 3. 
Prijave na Javni poziv u okviru registrirane 

djelatnosti, odnosno u skladu s programskim ciljevima, 

mogu podnijeti zainteresirana udruženja/organizacije 

građana. 

 

Članak 4 
Opći kriteriji za dodjelu sredstava tekućih transfera 

utvrđenih Proračunom Općine Orašje su: 

- da je prijavljeni projekt od značaja za Općinu Orašje 

odnosno za građane Općine Orašje, 

- da podnositelj prijave ima registrirano sjedište na 

području Općine Orašje, 

- da traženi novčani iznos nije veći od 3,000.00 KM, 

- da podnositelj prijave nije korisnik proračunskih 

sredstava Općine Orašje, odnosno transfera za 

zdravstvo, školstvo, obrazovanje i odgoj, kulturu, 

šport, Udruga proisteklih iz Domovinskog rata, 

vjerskih zajednica i dr. 

 

Članak 5 

Uz prijavu na Javni poziv potrebno je priložiti sljedeću 

dokumentaciju: 

- projekt kojim udruženje/organizacija građana aplicira 

za dodjelu navedenih sredstava, 

- rješenje o upisu u registar , 

- sažet opis udruženja/organizacije s podacima o 

realizaciji prethodnih projekata, 

- izvješće o poslovanju u prethodnoj godini, uključujući 

i financijsko. 

 

Članak 6 

Udruženja/organizacije građana kojima je Općina 

Orašje u prethodnoj godini dodijelila sredstva za 

realizaciju određenog projekta, prilažu i izvješće o 

realizaciji istog s detaljnim opisom faze realizacije i 

podrobnim obrazloženjem eventualnih odstupanja, te 

financijsko izvješće.  

Ukoliko udruženja/organizacije građana ne 

dostave tražena izvješća, neće moći sudjelovati u 

raspodjeli sredstava za tekuću godinu. 

 

Članak 7 
Udruženja/organizacije građana mogu aplicirati 

za financiranje projekta u cijelosti ili djelomično, što su 

dužni posebno naznačiti u prijavi. 

 

Članak 8 

Prijave na Javni poziv podnose se u roku od 30 

dana od dana objavljivanja Javnog poziva putem sredstava 

javnog informiranja na adresu: Općina Orašje, Služba 

opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti, III ulica, 

br. 45, poštom ili osobno u Šalter salu Općine Orašje. 

Vrijeme određeno za realizaciju projekta je 

najdulje 12 mjeseci. 

 

Članak 9 

Članove Povjerenstva za vrednovanje i izbor 

projekata udruženja/organizacija građana, imenovat će 

Općinsko vijeće i to 2 člana  na prijedlog Službe opće 

uprave, branitelja i društvenih djelatnosti, a tri člana na 

prijedlog Odbora za izbore i imenovanje 

Povjerenstvo iz reda svojih članova bira 

predsjednika. 

 

Članak 10 

Prijave pristigle po Javnom pozivu razmatra 

Povjerenstvo i predlaže Načelniku projekte koji 

ispunjavaju postavljene kriterije. 

 

Članak 11 

Ovlašćuje se Načelnik da na prijedlog 

Povjerenstva donese Odluku o raspodjeli sredstava tekućih 

transfera udruženjima/organizacijama građana. 

O rezultatima Javnog poziva podnositelji prijava 

će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 8 dana od 

dana donošenja Odluke. 

 

Članak 12 

Nositelji projekta su dužni, u roku od 1 mjeseca 

po završetku projekta, podnijeti konačno izviješće o 

realizaciji istog Službi za financije putem Službe opće 

uprave, branitelja i društvenih djelatnosti. 

 

 

 

Članak 13 
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Nadzor nad realizacijom svih projekata za koja su 

dodijeljena sredstva provodi Načelnik putem nadležnih 

Službi Općine Orašje i Povjerenstvo. 

 

Članak 14 
Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u 

"Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

Bosna i Hercegovina    

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA        

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće        

Broj: 01-02-293/08 

Orašje, 6.3. 2008. godine                      

                                                                 PREDSJEDNIK 

                                                                  Ilija Vukić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA       

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće                                                                                           

Broj:  01-02-294/08                                           

     

       

Orašje, dana 3.6. 2008. godine                                                    

 

 

Temeljem članka 9. Odluke o postupku i 

kriterijima za raspodjelu sredstava tekućih transfera 

udruženjima /organizacijama građana utvrđenih 

proračunom općine Orašje  ( «Službeni glasnik Općine 

Orašje«, broj 2/08 ), Općinsko vijeće Orašje na sjednici 

održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, d o n o s i 

 

 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Povjerenstva za  

vrednovanje i izbor projekata 

 
I 

 U Povjerenstvo za vrednovanje i izbor projekata 

udruženja /organizacija građana, imenuju se slijedeći 

članovi : 

 

1. Mladen Marković, predstavnik organa uprave 

općine Orašje, 

2. Iljo  Benković, predstavnik organa uprave Općine 

Orašje, 

3. Mandica Živković, predstavnik Općinskog vijeća,  

4. Ekrem Tukulj, predstavnik Općinskog vijeća, 

5. Ninoslav Sušilović, predstavnik Općinskog 

vijeća. 

 

II 
 Zadatak Povjerenstva je da pregleda i vrednuje 

pristigle prijave, te Načelniku predloži projekte koji 

ispunjavaju postavljene kriterije. 

 
III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave u » 

Službenom glasniku Općine Orašje «. 

 

                                                                 

PREDSJEDNIK

               

                                                                  Ilija Vukić, v.r. 

 

 
 Na temelju članka 37 Statuta općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj 6/02) Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj 6. ožujka 2008. godine,  

d o n o s i 
 

Z A K L J U Č A K 
o usvajanju Izvješća  o radu Općinskog 

javnog pravobraniteljstva za 2007. godinu 

 

Članak   1. 

 U s v a j a   se Izvješće o radu Općinskog javnog 

pravobraniteljstva u Orašju za 2007. godinu. 

 

Članak  2. 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom 

glasniku općine Orašje». 

 

 

Bosna i Hercegovina         

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA      

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-295/08 

Orašje, 6.3.2008. godine 

 

PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r. 

 

 

 Na temelju članak 37. Statuta Općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj 6/02), i članka 11. 

Odluke o dodjeli i kriterijima dodjele stipendija 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj 1/08), Općinsko 

vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. 

godine,  d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na prijedlog Povjerenstva 

za izbor općinskih stipendista 
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Članak  1. 

 D a j e    se   suglasnost na prijedlog Povjerenstva 

za izbor općinskih stipendista u školskoj 2007/2008. 

godini, broj: 01-02-127/08 od 26.02. 2008. godine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Članak  2. 
 Ovaj Zaključak objaviti u «Službenom glasniku 

općine Orašje». 

 

Bosna i Hercegovina       

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA      

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-296/08 

Orašje, 6.3.2008. godine  

      PREDSJEDNIK 

 Ilija Vukić, v.r.

 

 

 

 

N A Č E L N I K   O P Ć I N E 
 

 

 

 

 Sukladno članku 47. Statuta općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj: 6/02) i članku 17. 

stavak 3. Odluke o izvršenju Proračuna općine Orašje za 

2008. godinu («Službeni glasnik općine Orašje», broj: 

10/07) a na temelju prijedloga Športskog saveza Općine 

Orašje o planu i programu utroška Proračunskih sredstava 

u 2008. godini broj: 02-10/01-08 od 25.01.2008. godine 

Načelnik općine Orašje, d o n o s i  

 

O D L U K U 
 

Članak 1. 

 Utvrđuje se raspodjela sredstava određena u 

Proračunu općine Orašje na podpoziciji «Transferi za 

šport» ekonomski kod 614320 u ukupnom novčanom 

iznosu od 180.000,00 KM za financiranje športskih 

djelatnosti. 

 

Članak 2. 

 Pod financiranjem športskih djelatnosti 

podrazumijeva se raspoređivanje novčanih sredstava na 

športske kolektive-klubove-asocijacije i to u iznosima 

kako slijedi: 

1. HNK Orašje    120.000,00 KM, 

2. Športskom savezu općine Orašje            15.000,00 KM,                              

3. Ostalim nogometnim klubovima    36.000,00 KM  

i to: 

- Omladinskim nogometnim                         

selekcijama                                 6.000,00 KM, 

- II Federalnoj ligi        6.000,00 KM  

- I i II Županijskoj ligi     24.000,00 KM 

 

4. Ostalim športskim klubovima 

   -asocijacijama                                             8.400,00 KM 

i to: 

- Šahovski klub «Orašje» Orašje      1.600,00 KM 

- Taekwando klub «Orašje» Orašje      1.200,00 KM 

- Kuglački klub «Posavina Orašje»                       

Orašje                                 2.000,00 KM, 

- Tavla klub «Bosna» Orašje          800,00 KM 

- AMK klub «Posavac» Orašje         800,00 KM 

- Karate klub «Bosanac» Orašje      1.100,00 KM 

- Tenis klub «Orašje» Orašje          500,00 KM 

- Kajak-kanu klub «Sidro» Orašje               400,00 KM 

 

Članak 3. 

 Novčana sredstva iz članka 2. stavak 1. točka 1. 

ove Odluke raspoređuju se u mjesečnim iznosima koji 

predstavljaju 1/12 ukupno odobrenih sredstava  koja će se 

uplaćivati izravno na žiro-račun HNK «Orašje» Orašje. 

Sredstva iz točke 2.  uplaćivat će se izravno na 

žiro-račun Saveza i to na način da se korisniku transferira 

u mjesečnim iznosima po principu 1/12. 

Novčana sredstva iz točke 3. i točke 4. navedenog 

članka raspoređuju se u jednakim polugodišnjim iznosima 

odnosno po principu 1/2 odobrenog iznosa koji će se 

uplaćivati direktno na žiro-račun Športskog saveza. 

Navedena sredstva Savez će uplaćivati na žiro račune 

nogometnih i športskih klubova-asocijacija a sve to prema  

potrebama navedenih kolektiva. 

 

Članak 4. 

 Za realizaciju ove Odluke i praćenja odljeva 

odobrenih sredstava zadužuje se Služba opće uprave, 

branitelja i društvenih djelatnosti za društvene djelatnosti 

i Služba za financije, svaka u okviru svoje nadležnosti. 
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Članak 5. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

primjenjivat će se u fiskalnoj 2008. godini. 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Načelnik 

Broj: 01-02-244/08 

Orašje, 01. veljače 2008. godine 

NA Č E L N I K 

     Đuro Topić, v.r. 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

ŽUPANIJA POSAVSKA  

Općina Orašje  

Broj: 01-44-171-2/05 

Orašje, 25.02.2008. godine 

 

 Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i 

spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća («Službene novine Federacije BiH», broj 39/03), 

Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od 

prirodnih i drugih nesreća («Službene novine Federacije 

BiH», broj 75/04) i članka 47. Statuta Općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj 6/02), na prijedlog 

Općinske službe civilne zaštite, Općinski načelnik,  d o n 

o s i 

 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva  

za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća 

 

Članak  1. 
Mustafa Hadžispahić razrješava se dužnosti člana 

Povjerenstva za procjenu šteta nastalih od prirodnih i 

drugih nesreća na području općine Orašje.  

  

Članak  2. 

Faruk Zahirović imenuje se za člana Povjerenstva 

za procjenu šteta nastalih od prirodnih i drugih nesreća na 

području općine Orašje, do isteka mandata Povjerenstva.  

 

 

Članak  3. 

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljeno u «Službenom glasniku Općine Orašje». 

 

        N A Č E L N I K 

         Đuro Topić, v.r.                                                                                                                

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

Općina Orašje  

Broj: 01-44-37-2/07 

Orašje, 25.02.2008. godine  

 

Na temelju članka 47. Statuta Općine Orašje 

("Službeni glasnik Općine Orašje" broj 6/02), a vezano za 

odredbe članka 116. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i 

materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća 

("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03 i 22/06) i 

članka 7. Pravilnika o općinskom stožeru civilne zaštite 

("Službeni glasnik općine Orašje" broj 02/05), Općinski 

načelnik donosi  

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju člana Općinskog stožera 

 civilne zaštite i zamjeni zaduženja 

 

Članak 1. 

 Marko Mijatović, predstavnik Vatrogasnog 

saveza Županije Posavske, razrješava se dužnosti člana 

Općinskog stožera civilne zaštite općine Orašje, na vlastiti 

zahtjev.    

 

Članak 2. 

Ilija Kobaš, načelnik Općinskog stožera civilne 

zaštite općine Orašje, oslobađa se zaduženja provođenja 

mjera evakuacije i zadužuje za provođenje mjera zaštite od 

požara i asanaciju terena.  

 

Članak 3. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljeno u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

 

                                                                N A Č E L N I K                                    

                                                                 Đuro Topić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

Općina Orašje  

Broj: 01-44-36-1 /22 

Orašje, 25.02.2008. godine 

 

 

 Na temelju članka 119. stavak 1. točka 3. Zakona 

o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od 

prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije 

BiH", broj 39/03 i 22/06), na prijedlog Općinske službe 

civilne zaštite, Općinski načelnik,  d o n o s i  

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju  Povjerenika  
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Općinske službe za civilnu zaštitu 

 

Članak  1. 

Ivo Ivanović, predsjednik MO Bukova Greda i 

David Orkić, predsjednik MO Matići razrješavaju se 

dužnosti povjerenika Općinske službe civilne zaštite 

općine Orašje.  

 

Članak  2. 

Zvonko Ivanović, ispred MO Bukova Greda i Ilija 

Mišković, ispred MO Matići,  imenuju se za povjerenike 

Općinske službe civilne zaštite općine Orašje.  

 

Članak 3. 

  Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

bit će objavljeno u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

          N A Č E L N I K 

           Đuro Topić, v.r. 

 

 

 Na temelju točke III Smjernica za uspostavu i 

jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika 

("Službene novine Federacije BiH" broj 19/05), Općinski 

Načelnik,   d o n o s i 

 

UPUTU 

o rukovanju gotovim novcem 

i iznosu blagajničkog maksimuma 

 

Članak 1. 

 Uputom o rukovanju gotovim novcem i iznosu 

blagajničkog maksimuma (u nastavku: samo Uputa), 

regulira se rukovanje gotovim novcem, način isplata 

gotovine iz blagajne, te iznos blagajničkog maksimuma 

proračuna i proračunskih korisnika općine Orašje. 

 

Članak 2. 

 Služba za financije će u poslovnoj banci kod koje 

ima otvoren transakcijski račun otvoriti račun za gotovinu 

sa kojeg će se za potrebe gotovinskoga poslovanja podizati 

gotovina. Ovaj račun je sastavni dio transakcijskoga 

računa proračuna i promet ovoga računa je pod kontrolom 

Službe za financije (u nastavku: Služba). 

 Do otvaranja posebnog računa za gotovinsko 

poslovanje, podizanje gotovine za potrebe gotovinskoga 

plaćanja obavljati će se na načini po procedurama kako je 

to činjeno do donošenja Upute. 

 

 

Članak 3. 

 Proračun podizanje gotovine vrši putem čeka- 

naloga za isplatu, koji mora biti ovjeren, potpisom jedne 

od osoba ovlaštenih za potpisivanje. 

 Sve transakcije, u i iz blagajne,  evidentiraju se u 

blagajničkom dnevniku i Glavnoj knjizi proračuna. Putem 

blagajne obavljaju se slijedeće transakcije: 

 - isplate akontacije za službeni put, 

 - povrat akontacije za službeni put, 

 - isplate po obračunu putnih naloga, 

 - isplate po drugim osnovama, maksimalno do 

300,00 KM. 

 

Članak 4. 

 Visina blagajničkog maksimuma utvrđuje se 

Odlukom o blagajničkom maksimumu, koju na prijedlog 

Službe donosi Općinski Načelnik 

 Proračun i proračunski korisnici mogu  

jednokratno raspolagati iznosima većim od iznosa 

blagajničkog maksimuma koliko za to postoji izvanredna 

potreba. Suglasnost za izvanredno povećanje blagajničkog 

maksimuma na prijedlog Službe, odobrava i potpisuje  

Općinski Načelnik. 

 

Članak 5. 

 Odlukom o blagajničkom maksimumu određuje 

se ovlaštena osoba proračuna za podizanje gotovine sa 

računa za gotovinsko poslovanje, odnosno transakcijskoga 

računa, kao i osoba koja raspolaže gotovinom (blagajnik). 

 

Članak 6. 

 Ovaj Naputak  stupa na snagu danom donošenja, 

čime se van snage stavlja  Naputak o rukovanju gotovim 

novcem (akt 01-05-915-2/07, od 13.09.2007.). 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

Općina Orašje                                                           

Broj: 01-14-222/08                                            

Orašje, 20.02.2008.                                                  

                                                                N A Č E L N I K 

      Đuro Topić, v.r 

 

 

 Na temelju  točke III Smjernica za uspostavu i 

jačanje interne kontrole kod proračunskih korisnika 

("Službene novine Federacije BiH" broj 19/05), te na 

temelju članka 4. Uputa o rukovanju gotovim novcem i 

iznosu blagajničkog maksimuma (akt broj 01-14-222/08, 

od 20.02.2008. godine), Općinski načelnik, d o n o s i 

 

 

O D L U K U  

o blagajničkom maksimumu 

 

I 

 Ovom Odlukom utvrđuje se blagajnički 

maksimum u iznosu do najviše  3.000 KM (Slovima: 
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tritisućekonvertibilnih maraka) za proračun i proračunske 

korisnike općine Orašje. 

 

II 

 Proračun i proračunski korisnici mogu,  u 

izvanrednim prigodama i potrebama, raspolagati i 

iznosima većim od 3.000 KM, o čemu konačnu odluku, na 

prijedlog Službe za financije, donosi Općinski Načelnik. 

 Pored formalnih elemenata, u spomenutoj Odluci 

o izvanrednoj isplati preko blagajničkog maksimuma, 

neophodno je i što potpunije obrazložiti razloge koji su 

doveli do probijanja dopuštenog blagajničkog 

maksimuma. 

 

III 

 Gotovinske transakcije u blagajni mogu obavljati 

ovlaštene osobe-blagajnici, što se dokazuje radno-pravnim 

aktima  Općinskog Načelnika (rješenje, punomoć i slično). 

 

IV 

 Odluka o blagajničkom poslovanju je sastavni dio 

Upute o rukovanju gotovim novcem i iznosu blagajničkog 

maksimuma. 

 

           N A Č E L N I K 

           /Đuro Topić, v.r. 

        

 

 Na temelju članka 17-19. Odluke o izvršenju 

Proračuna općine Orašje za 2008. godinu (Odluka broj 01-

02-1374/07, od 21.12.2007. godine), donosim: 

 

Plan i program 

utroška sredstva  "Tekućih transfera" 

 

I 

 Sredstva sa pozicije Transferi nižim razinama 

vlasti-614100, podpozicije "Transferi Mjesnim odborima" 

doznačavaju se korisnicima proračuna u mjesečnim 

dotacijama, čiji su iznosi utvrđeni u skladu sa Odlukom o 

načinu i kriterijima za raspoređivanje sredstava Mjesnim 

odborima općine Orašje (akt broj 01-02-242/06, od 

16.02.2006. godine), na bazi koje Služba za  financije  

sačinjava tabelarni prikaz pojedinačnih mjesečnih iznosa. 

 Spomenuta Tabela je sastavni dio Plana i 

programa utroška sredstava. 

 Sredstva sa podpozicije "Transferi dobrovoljnim 

vatrogasnim društvima", doznačavaju se krajnjim 

korisnicima u obliku mjesečnih iznosa koji predstavljaju 

1/12 odobrenih iznosa na način kako slijedi: 

- DVD Orašje ……………………………… 1.300 KM, 

- DVD Vidovice …………………………     1.000 KM, 

- DVD Donja Mahala ……………………… 1.000 KM, 

- DVD Tolisa ………………………………  1.000 KM, i 

- DVD Matići ………………………………  1.000 KM. 

 

   Preostali iznos neraspoređenih  sredstava 

predstavlja  pozicionu pričuvu koja se posebnom odlukom 

Načelnika dodjeljuje za izvanredne i nepredviđene izdatke 

korisnika. 

 

II 

 Sredstva sa pozicije Transferi pojedincima-

614200, podpozicija "Transferi za socijalna davanja" 

raspoređuju se u mjesečnim iznosima koji predstvljaju 

1/12 ukupno odobrenih sredstava po svakoj pojedinoj 

poziciji na slijedeći način: 

-  za plaće i mat. troškove Centra                                     

za soc. skrb ………………………..          8.700 KM, 

-   za sufinan. odvoza smeća soc.         

-   ugroženih pojed. ……………………             700 KM, 

-   za potrebe Crvenog križa  

    općine Orašje ………………………          2.000 KM,  

-   za potrebe MDD "Merhamet" Orašje ……     250 KM, 

-   za potrebe Udruge roditelja djece  

    sa pos. potrebama  ………………………       500 KM. 

 

Izdaci za pomoći neuposlenim rodiljama, te izdaci 

za socijalne pomoći i pomoći u liječenju socijalno 

ugroženih pojedinaca, isplaćuju se na temelju pojedinačno 

odobrenih zahtjeva. 

Evidentiranje i registriranje zaprimljenih i odobrenih 

zahtjeva obavlja Služba opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti. 

 Razlika ukupno odobrenih sredstva iz Odluke o 

izvršenju proračuna za 2008. (u nastavku samo: Odluka) i 

zbira mjesečnih davanja po korisnicima predstavlja 

sredstva pozicione pričuve, koja se odobrava za 

izvanredne i nepredviđene izdatke korisnika. 

 

III 

 Sredstva na podpoziciji "Transferi Udrugama 

proisteklim iz Domovinskoga rata", raspoređuju se na 

način da svakom pojedinačnom korisniku transferira iznos 

1/12 odobrenih sredstava iz Odluke, na način kako slijedi: 

 

- za potrebe UVIDDR-a Orašje ……….…….  1.400 KM, 

- za potrebe HVIDR-a Orašje ………………   1.200 KM, 

- za potrebe Udruge obitelji poginulih  

  branitelja Orašja …………………………..      900 KM. 

 

Razlike između odlukom odobrenih iznosa i zbira 

mjesečnih dotacija predstavljaju pričuvna sredstva koja 

odobravaju na temelju posebne odluke Načelnika. 

Sredstva namijenjena kao "Poziciona pričuva za 

obilježavanje obljetnica" koristiti će se sufinanciranje 

obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskoga rata, a 

na temelju pojedinačno odobrenih zahtjeva korisnika, čiju 

isplatu odobrava Načelnik. 

 Sredstva na podpoziciji "Transferi za alternativni 

smještaj" raspoređuju se na način da svakom 
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pojedinačnom korisniku transferira mjesečni iznos 

odobrenih sredstava, sukladno  

evidenciji Službe za gospodarstvo i infrastrukturu. Pod 

evidencijom, koja u ovom slučaju predstavlja 

knjigovodstvenu ispravu na temelju koje se vrši isplata, 

podrazumijeva se tabela sa podacima o osobama i 

iznosima sredstava koje se isplaćuju. Spomenuta tabela je 

sastavni dio Plana i programa. 

 

IV 

 Sredstva na poziciji Transferi neprofitnim 

udruženjima i organizacijama- 614300, podpozicija 

"Transferi zajedničkim institucijama", "Transferi vjerskim 

zajednicama" raspoređuje se u skladu sa pojedinačnim 

odlukama Načelnika, a na temelju podnošenih zahtjeva 

korisnika za potrebama. 

 Sredstva na podpoziciji "Transferi udruženjima i 

organizacijama građana" raspoređuju se nakon 

provedenog postupka javnog poziva za dodjelu, najkasnije 

do isteka I kvartala 2008. godine. Postupak i procedure 

dodjele navedenih sredstava provodi Služba opće uprave, 

branitelja i društvenih djelatnosti u koordinaciji sa 

Načelnikom. 

   

V 

 Sredstva definirana na podpoziciji "Transferi za 

zdravstvo" raspoređuju se korisniku- Dom zdravlja Orašje, 

na temelju ukazanih potreba, definiranih u zahtjevu 

korisnika za proračunska sredstva. 

 Sredstva definirana na podpoziciji "Transferi za 

šport" dodjeljivati će se sukladno  

definiranom planu i programu rada Športskog saveza 

općine Orašje uz suradnju i koordinaciju Službe opće 

uprave, branitelja i društvenih djelatnosti. 

 

VI 

 Sredstva definirana na podpoziciji "Transferi za 

obrazovanje i odgoj", izdatak za predškolski odgoj 

transferira se po principu 1/12, s tim da se razlika između 

iznosa iz Odluke i zbira pojedinačnih davanja definira kao 

poziciona pričuva. 

 Sredstva namijenjena za stipendiranje studenata 

se transferiraju korisnicima po principu 1/10 odobrenog 

iznosa, čiji kalendar plaćanja započinje 01.01.- 31.08., te 

od 01.11-31.12.2008. Spiskovi, koji imaju značenje 

knjigovodstvenih isprava, i na bazi kojih se pripremaju 

transferi, pripremaju se u Službi opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti. 

 Sredstva namijenjena za sufinanciranje  prijevoza 

učenika transferiraju se na način da se plaćaju računi-

fakture dobavljačima za prijevoz djece u školskoj godini. 

Prethodno Služba opće uprave, branitelja i društvenih 

djelatnosti, uz koordinaciju sa Načelnikom, provodi 

procedure odabira najpovoljnijeg dobavljača za uslugu. 

 

VII 

 Sredstva definirana na podpoziciji "Transferi za 

kulturu" dodjeljuju se na temelju provedene procedure 

dodjele sredstava koju provodi Služba opće uprave, 

branitelja i društvenih djelatnosti, uz koordinaciju i 

suradnju sa Centrom za kulturu općine Orašje. 

  

VIII 

 Sredstva definirana na podpoziciji "Transferi 

vijećničkim skupinama" dodjeljuju se korisnicima 

sredstava sukladno Odluci o načinu financiranja klubova 

vijećnika ("Službeni glasnik općine Orašje" broj 01/07),  

na način  kako slijedi: 

- klub vijećnika- vijećnička skupina                              

HDZ-a   ……………………….      3.277,50KM, 

- klub vijećnika-vijećnička skupina                         

SDP-a ………………………...        839,16 KM, 

- klub vijećnika-vijećnička skupina                            

NHI-a ………………………..     1.060,83 KM, 

- klub vijećnika- vijećnička skupina                            

HSS-a ...………………………             1.060,83 KM, 

- klub vijećnika-vijećnička skupina                        

HSP-a ….. …………………..                  839,16 KM,  

- klub vijećnika-vijećnička skupina                       SDA-

a ………………………                  839,16 KM. 

 Navedeni iznosi za pretpostavku imaju da neće 

doći do promjena u strukturi participiranja političkih 

stranaka u postojećem sazivu Općinskog vijeća. 

 Sredstva definirana na podpoziciji "Transferi za 

općinsko izborno povjerenstvo" dodjeljuju se korisniku 

sredstava po principu 1/12 odobrenih sredstva iz Odluke. 

 

IX 

 Sredstva na poziciji Transferi javnom sektoru- 

614400, podpozicija "Transferi za informiranje i medije", 

odobravaju se korisniku sredstva na  način da se najveći 

dio odobrenog iznosa od 72.000 KM transferira korisniku- 

Radio postaji Orašje, po načelu 1/12 iznosa, a preostali dio 

ukupno odobrenog iznosa posebno se  dodjeljuje  na 

temelju zahtjeva podnositelja-korisnika. 

 

X 

 Sredstva na poziciji Transferi privatnom sektoru- 

614500, podpozicija "Transferi za MSP, i programe 

potpore LER-u" dodjeljuju se sukladno kriterijima o 

dodjeli, koje utvrđuje Načelnik općine na prijedlog Službe 

za gospodarstvo i infrastrukturu odnosno sukladno 

pojedinačnim odlukama općinskog vijeća Orašja. 

 

XI 

 Sve apropriacije Tekućih transfera koje su 

odobrene Odlukom, i definirane Planom i programom 

utroška, moraju se utrošiti u tekućoj proračunskoj godini. 

 Izuzetno, od ove odredbe izuzete su apropriacije 

namijenjene za nabavu stalne imovine (oprema, strojevi i 

sl) korisnika proračunskih sredstava. Navedena sredstva se 
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po završetku proračunske godine, Odlukom Načelnika 

mogu prenijeti u narednu proračunsku godinu. 

 

XII 

 Ovaj Plan i program utroška sredstva primjenjuje 

se u tekućoj 2008. godini. 

 

Bosna i Hercegovina 

Federacija Bosne i Hercegovine 

ŽUPANIJA  POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE      

N a č e l n i k         

Broj: 01-02-1374-1/07                                             

Orašje, 01.02.2008. godine  

       N A Č E L N I K 

             Đuro Topić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

N a č e l n i k 

Broj: 01-14-249/08 

Orašje, 1. veljače 2008. godine 

 

 Na temelju članka 47. Statuta općine Orašje 

(«Službeni glasnik općine Orašje», broj 6/02) i članka 17. 

stavak 2. Odluke o izvršenju Proračuna općine Orašje za 

2008. godinu («Službeni glasnik općine Orašje», broj 

10/07), Načelnik općine Orašje utvrđuje slijedeći 

 

 

PLAN I PROGRAM UTRŠKA SREDSTAVA 

 

I 

 Utvrđena sredstva u Proračunu općine Orašje za 

2008. godinu u «Transferu za socijalnu skrb», ekonomski 

kod 614230 u ukupnom novčanom iznosu od 20.000,00 

KM isplaćivat će se u svrhu ostvarivanja pomoći 

neuposlenim rodiljama. 

 

II 

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 

800,00 KM imaju neuposlene majke sa prebivalištem na 

području općine Orašje koje u 2008. godini rode treće i 

svako slijedeće dijete. 

 

III 

 Sredstva iz točke II isplaćivat će se korisniku na 

osobni tekući račun. 

 

IV 

 Za realizaciju programa utroška i praćenja 

dinamike odlijeva sredstva zadužuju se Služba opće 

uprave, branitelja i društvenih djelatnosti i Služba za 

financije, svaka u okviru svoje nadležnosti. 

 

V 

 Ovaj plan i program utroška sredstva stupa na 

snagu danom donošenja, a bit će objavljen u «Službenom 

glasniku općine Orašje». 

 

 

          N A Č E L N I K 

                                                               Đuro Topić, v.r. 
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