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O P Ć I N S K O  V I J E Ć E

 
 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-630/10 

Orašje, 11. 05. 2010. godine 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje 

(„službeni glasnik općine Orašje“, broj 6/02 i 5/08), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj  11. svibnja 

2010. godine, d o n o s i 

 

O D L U K U 
o formiranju „Poduzetničke zone Dusine“ Orašje 

spajanjem dijela „Zone za poduzetništvo II“ 

i“Poduzetničke zone III“ u Orašju 

 

Članak 1. 

 Spaja se istočni dio „Zone za poduzetništvo II“ 

Orašje i „Poduzetnička zona III“ Orašje u „Poduzetničku 

zonu Dusine“ Orašje. 

 

Članak  2. 

 (1) „Poduzetnička zona Dusine“, Orašje obuhvaća 

prostor istočnog dijela „Zone za poduzetništvo II“ Orašje, 

u površini od 201 744m2, podijeljen u 34 parcele i prostor 

„Poduzetničke zone III“ Orašje, površine 150 005 m2, 

podijeljen u 16 parcela, što ukupno iznosi 351 749m2, 

podijeljen u 50 parcela. 

 (2) „Poduzetničkoj zoni Dusine“ Orašje pripada 

do sada sva izgrađena osnovna infrastruktura, koja je 

izgrađena kako u istočnom dijelu „Zone za poduzetništvo 

II“ Orašje tako i u „Poduzetničkoj zoni III“ Orašje. 

 

Članak  3. 

 Sve ostale odredbe Odluke o usvajanju 

provedbenih urbanističkih planova Zone za poduzetništvo 

I i II Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“ broj3/98, 

Odluke o Regulacijskom planu „Poduzetnička zona III“ u 

Orašju („službeni glasnik općine Orašje“, broj 6/08), 

ostaju na snazi. 

 

Članak  4. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Službenom glasniku općine Orašje“. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA  ORAŠJE                                                                                 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-631/10 

Orašje, 11.05. 2010.godine 

 

 

Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje ( 

“Službeni glasnik općine Orašje“, br. 6/02 i 5/08 ) i članka 

4. Odluke o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog 

građevinskog zemljišta ( “Službeni glasnik općine 

Orašje“, br. 2/07 i 9/07 ), Općinsko vijeće Orašje, na 

sjednici održanoj dana 11. svibnja  2010. godine,         d o 

n o s i 

 



Broj 2, Stranica 10 SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje Orašje, 12. svibnja 2010. 

O D L U K U 
o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju 

natječaja za dodjelu neizgrađenog građevinskog 

zemljišta u Boku 

 

                                                                                                                                                                            

Članak 1. 

U  Odluci o raspisivanju natječaja za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta u Boku (“Službeni 

glasnik općine Orašje”, broj 5/07 ),  u članku I. iza rednog 

broja 11. dodaju se brojevi i riječi:  

„12.  k.č. broj 1898/29 površine 1080 m2; 

  13.  k.č. broj 1898/30 površine 1080 m2; 

  14.  k.č. broj 1898/31 površine 1080 m2.“. 

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:  

„Četiri parcele od rednog broja 11. do rednog 

broja 14. spojit će se u novu parcelu: 

  11.  k.č. broj 1898/28 površine 4320 m2“. 

 

Članak 2. 

 U članku II. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji 

glasi:  

            „Cijena zemljišta za parcelu iz članka 1. stavak 2. 

pod rednim brojem 11. ove Odluke iznosi 3,86 KM/m2 i 

ne obuhvaća izgradnju infrastrukture.“.   

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,  a 

objavit će se u “Službenom glasniku općine Orašje”. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE                                                                                 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-632/10 

Orašje, 11.05. 2010.godine 

 

 Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje ( 

„Službeni glasnik općine Orašje“, broj 6/02 i 5/08) i članka 

4. Odluke o uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog 

građevinskog zemljišta ( „Službeni glasnik općine 

Orašje“, broj 2/07 i 9/07 ), Općinsko vijeće Orašje, na  

sjednici održanoj dana 11.svibnja  2010.godine,  d o n o s 

i  

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu 

neizgrađenog  građevinskog zemljišta u Boku 

 

 

Članak 1. 

            Raspisuje se Javni natječaj za dodjelu 

neizgrađenog građevinskog zemljišta na korištenje radi 

izgradnje gospodarskog objekta ( benzinske crpke ), u 

skladu sa Odlukom o provođenju prostornog plana općine 

Orašje („Službeni glasnik općine Orašje“,  broj 6/91), 

označenog kao:                  

                    k.č.br. 1898/28, u površini od 4320 m²,  

upisanog pl u K.O. Bok 

 

Članak 2. 

            Cijena zemljišta iz članka 1. ove Odluke iznosi 

3,86 KM/m2 i i ne obuhvaća izgradnju infrastrukture.   

 

Članak 3. 

 Postupak dodjele neizgrađenog građevinskog 

zemljišta provest će se na način utvrđen u Odluci o 

uvjetima i načinu dodjele neizgrađenog građevinskog 

zemljišta ( „Službeni glasnik općine Orašje“, br. 2/07 i 

9/07 ) 

 

Članak 4. 

            Ova Odluka stupa na snagu danom objave u 

„Službenom glasniku općine Orašje“. 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r.  

                                                                                                                         

 

 

Bosna i Hercegovina      

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE             

ŽUPANIJA POSAVSKA       

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-633/10 

Orašje, 11.05. 2010. godine                                                                                                      

 

 Temeljem članka 7. i članka 9. Zakona o javnim 

poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene 

novine Federacije BiH" broj: 8/05, 81/08 i 22/09) i članka 

83. stavak 5. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne 

novine Županije Posavske" broj 3/04, 4/04 i 8/08), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 11. 

svibnja  2010. godine,  d o n o s i  

O D L U K U 

o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i  

imenovanje na pozicije u organima tijela čiji je 

osnivač općina Orašje 

Članak 1. 

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje: 

1.  članova školskog odbora O.Š. "Orašje" - 

Orašje, 
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2. člana Školskog odbora O.Š. "Fra Ilije 

Starčevića" - Tolisa (popuna upražnjene pozicije)  i  

3. člana Nadzornog odbora JP "Radiopostaje 

Orašje" d.o.o. Orašje (popuna upražnjene pozicije). 

Članak 2. 

Obvezuje se Služba opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti općine Orašje da raspiše Javni 

natječaj iz članka 1. ove Odluke, sukladno  Zakonu o 

ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" 

br: 34/03), Zakonu o javnim poduzećima u Federaciji 

Bosne i Hercegovine i Zakonu o osnovnom školstvu. 

 

 

Članak 3. 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r.

   

 

Bosna i Hercegovina 

  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće 

Broj: 01-02-634/10 

Orašje, 11. svibnja  2010. godine           

 

 

 Na temelju članka 6. i 9. Zakona o ministarskom, 

vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i 

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" broj: 

34/03) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i 

imenovanje na pozicije u organima tijela čiji je osnivač 

Općina Orašje ("Službeni glasnik općine Orašje" broj: 

2/10), Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 

11. svibnja  2010. godine,  d o n o s i 

 

 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju Komisije za izbor i  

predlaganje kandidata 

 

 

Članak 1. 

 

 U Komisiju za izbor i predlaganje kandidata na 

pozicije u organima tijela čiji je osnivač Općina Orašje, 

imenuju se: 

 

 1. Janja Nedić 

 2. Ilija Kobaš 

 3. Joso Stanić 

 4. Marijan Brašnić 

 5. Zikrija Kičin 

 

Članak 2. 

 

 Zadatak Komisije iz članka 1. ovog Rješenja je da, 

sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim 

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, pregleda 

pristigle prijave, sačini listu s užim izborom kandidata, 

obavi intervju sa kandidatima koji su ušli u uži izbor i 

dostavi prijedlog rang-liste najboljih kandidata 

Općinskom vijeću na konačno imenovanje.  

 

Članak 3. 

 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u "Službenom glasniku Općine Orašje". 

 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 
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Bosna i Hercegovina                         

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

ŽUPANIJA POSAVSKA              

OPĆINA ORAŠJE  

Općinsko vijeće                      

Broj: 01-02-635/10 

Orašje, 11.05.2010. godine 

 

 

Na temelju članka 37. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 6/02 i 5/08), Općinsko 

vijeće Orašje,  na sjednici održanoj 11. svibnja 2010. godine, d o n o s i 

 

Program rada za 2010.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 2010. godinu obuhvaća aktivnosti po nositeljima i roku izrade,  kako slijedi: 

  

 

R.b.  

Zadaci 

 

Nositelji zadatka 

(predlagač/obrađivač) 
Rokovi/vrijeme 

Dodatne 

napomene 

 

1. 
Informacija o realizaciji 

Programa rada OV za 2009. 

godinu  

Kolegij OV, Služba 

zajedničkih poslova OV-a i 

Načelnika općine 

I kvartal  

(siječanj – ožujak)  

 

 

2. 
Izvješće o radu načelnika i 

općinskih službi za 2009. godinu 

 

Općinski načelnik sa 

službama 

I kvartal 

 (siječanj – ožujak) 

                Sl     

 

3. 
Izvješća o radu javnih ustanova i 

javnih poduzeća općine Orašje za 

2009. godinu 

Nadzorni odbor i uprava 

javnih ustanova i javnih 

poduzeća 

 

 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

 

 

4. 
Izvješće o radu općinskog 

pravobraniteljstva za 2009. 

godinu 

 

Općinski pravobranitelj 

 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

 

 

 

 

 

5. 
Izvješće o radu Mjesnih zajednica 

u 2009. godini 

Predsjednici MZ 

 

I kvartal 

 (siječanj – ožujak) 

U suradnji s 

nadležnim 

općinskim služb. 

 

6. 
Informacija o radu humanitarnih 

organizacija (Crveni križ, 

Merhamet) u 2009. godini 

Predstavnici  humanit. 

organizacija 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

U suradnji s 

nadležnim 

općinskim služb. 

 

7. 
Informacija o radu braniteljskih 

udruga tijekom 2009. godine 

Predstavnici branit. udruga 

 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

U suradnji s 

nadležnim 

općinskim služb. 

 

8.  
Izmjene i dopune Statuta općine 

Orašje - nacrt 

Odbor za 

Statut,Poslovnik i propise 

I kvartal 

 (siječanj – ožujak) 

 

 

9. Izmjene i dopune Poslovnika o 

radu OV-a - nacrt 

Odbor za Statut, Poslovnik i 

propise 

 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 
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10 Odluka o dozvoljenom nivou 

buke na području općine Orašje – 

nacrt 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

I kvartal  

(siječanj-ožujak) 

 

11. Aktivnosti na spajanju Zone za 

poduzetništvo II i Poduzetničke 

zone III u Orašju u Poduzetničku 

zonu „Dusine“ Orašje 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

I kvartal  

(siječanj-ožujak) 

 

12. 

Ostala akta ovlaštenih predlagača 
Ovlašteni predlagači 

 

I kvartal  

(siječanj – ožujak) 

 

 

 

 

13. 

Informacija o nekretninama 

Općine, stanju i korištenju 

istih 

 

 

Opć. Načelnik sa služb. 

 

 

 

II kvartal 

(travanj– lipanj) 

 

 

14. 

Informacija o radu općinskih 

inspekcija 
Inspektorat 

II kvartal 

 (travanj – lipanj) 

 

 

15. 

Informacija o naplati poreznih 

prihoda 

Služba za financije 

 

II kvartal  

(travanj – lipanj) 

 

 

16. 
Tematska sjednica; 

Kadrovska problematika općine i 

položaj mladih 

Općinsko vijeće 

Tijela vijeća 

II kvartal  

(travanj – lipanj) 

Uz podršku u 

podacima 

nadležne opć. 

službe 

 

17. 
Informacija o stanju u oblasti 

kulture, prosvjete i športa 
Načelnik i nadležne službe 

II kvartal 

 (travanj – lipanj) 

 

 

18. 

Informacija o stanju u 

gospodarstvu na području općine 

Načelnik i nadležne službe 

 

II kvartal  

(travanj – lipanj) 

 

 

 

19. 

 

Mjere podrške razvoju ruralnog 

područja općine Orašje (stanje u 

poljoprivredi) 

 

Općinski načelnik/Služba za 

gospodarstvo i infrastrukturu 

II kvartal  

(travanj – lipanj) 

U suradnji s 

Ministarstvom 

poljopr.,  vodopr. 

I šum. ŽP 

 

20.  
Informacija o procesu 

privatizacije u općini Orašje 

Načelnik i nadležne službe 

 

II kvartal  

(travanj – lipanj) 

U suradnji s 

Agencijom za 

privatizaciju 

21. 
Informacija  o razvoju turizma na 

području općine Orašje  

Načelnik i nadležne službe 

 

II kvartal 

 (travanj – lipanj) 

U suradnji s 

turističkom 

zajednicom 

 

22.  

Statut Općine Orašje –izmjene i 

dopune - prijedlog 

Općinsko vijeće/Odbor za 

statut, poslovnik i propise 

 

II kvartal 

(travanj – lipanj) 

U suradnji sa 

službom 

zajedničkih 

poslova 

Načelnika i O.V. 

 

23. 
Poslovnik Općinskog vijeća – 

izmjene i dopune - prijedlog  

Općinsko vijeće/Odbor za 

statut, poslovnik i propise 

 

II kvartal 

 (travanj – lipanj) 

U suradnji sa 

službom 

zajedničkih 

poslova 

Načelnika i O.V. 

 

24.  
Etički kodeks vijećnika - nacrt 

 

Odbor za društvene 

djelatnosti 

 

II kvartal 

(travanj – lipanj) 

 

 

 

25. Odluka o stipendiranju studenata 

u  akademskoj 2010/2011.godini 

Općinski načelnik/Služba 

opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti 

 

II kvartal  

(travanj – lipanj) 
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26. 

Odluka o dozvoljenom nivou 

buke na području općine Orašje-

prijedlog 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

II kvartal  

(travanj-lipanj) 

 

27. 

Odluka o poticajnim mjerama za 

razvoj poljoprivrede na području 

općine Orašje – nacrt 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

II kvartal  

(travanj-lipanj) 

 

28. 

Odluka o poticajnim mjerama za 

razvoj poljoprivrede na području 

općine Orašje – nacrt 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

II kvartal  

(travanj-lipanj) 

 

29. 

Odluka o usvajanju Programa 

kapitalnih investicija općine 

Orašje 2010-2014. godine 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

II kvartal 

 (travanj-lipanj) 

 

30. 

Aktivnosti na realizaciji Projekta 

izgradnje otkupnog centra i 

rashladnih komora za skladištenje 

i čuvanje voća i povrća 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

II kvartal  

(travanj-lipanj) 

 

31. 

 

 

Ostala akta ovlaštenih predlagača 
Ovlašteni predlagači 

 

 

II kvartal 

 (travanj-lipanj) 

 

 

 

32.  

Izvješće o izvršenju Proračuna 

Općine Orašje za prvo 

polugodište 2010.godine 

 

Općinski načelnik/Služba za 

financije  

 

III kvartal  

(srpanj - rujan) 

 

 

33.  
 

Informacija o provedbi Strategije 

razvoja općine Orašje   

Općinski načelnik/Služba za 

gospodarstvo i infrastrukturu 

 

III kvartal 

 (srpanj - rujan) 

 

 

 

 

 

34. Etički kodeks vijećnika – 

prijedlog  

Odbor za društvene 

djelatnosti 

 

III kvartal  

(srpanj - rujan) 

 

 

 

 

 

 

35. 

Informacija o stanju horizontalne 

i vertikalne signalizacije na 

području općine Orašje i 

prijedlog mjera za poboljšanje 

postojećeg stanja 

 

Općinski načelnik/Služba za 

gospodarstvo i infrastrukturu 

 

 

III kvartal  

(srpanj - rujan) 

U suradnji sa 

Policijskom 

postajom, 

asocijacijom auto 

klubova i 

autoškolama 

 

36. Informacija o stanju zdravstvene 

zaštite na području općine 

 

Dom zdravlja 

 

III kvartal 

 (srpanj - rujan) 

Putem nadležnih 

općinskih službi 

37.  
Informacija o stanju kanalske 

mreže na području općine Orašje 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

III kvartal  

(srpanj – rujan ) 

 

 

 

38.  
Informacija o stanju njivskih 

puteva na području općine Orašje 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

III kvartal  

(srpanj- rujan) 

 

 

 

39. Informacija o realizaciji Odluke o 

poticajnim mjerama za razvoj 

poljoprivrede na području općine 

Orašje za 2009. godinu 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

III kvartal  

(srpanj- rujan) 

 

40. 
Informacija o funkcioniranju i 

naplati javnih parkirališta 
Načelnik sa službama 

III kvartal  

(srpanj – rujan) 
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41. 

Ostala akta ovlaštenih predlagača Ovlašteni predlagači 
III kvartal  

(srpanj – rujan) 

 

 

 

 

42. 
 

Nacrt Proračuna Općine Orašje 

za 2011.g. 

 

Općinski načelnik/Služba za 

financije 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

 

 

43.  
Informacija o ostvarivanju prava 

razvojačenih branitelja, RVI, 

obitelji poginulih i aktivnosti na 

poboljšanju njihovog položaja 

 

Općinski načelnik/Služba 

opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti 

 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

u suradnji s 

Ministarstvom 

branitelja ŽP  

 

44. 
Informacija o realizaciji 

kapitalnih projekata u 

2010.godini 

Općinski načelnik/Služba za 

gospodarstvo i infrastrukturu 

 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

 

45. 
Odluka o izmjenama Odluke o 

komunalnom redu 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

IV kvartal  

(listopad-prosinac 

 

46. 

Odluka o usvajanju Integrirane 

strategije lokalnog razvitka 

općine Orašje - nacrt 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

IV kvartal  

(listopad-prosinac 

 

47. 

Odluka o provođenju zaštite 

izvorišta izvorišne zone „Kostrč“ 

(u suradnji sa Agencijom za 

vodno područje rijeke Save - 

Sarajevo 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

IV kvartal  

(listopad-prosinac 

 

48. 
Aktivnosti oko formiranja Centra 

za poduzetništvo općine Orašje 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

IV kvartal  

(listopad-prosinac 

 

49. 

Informacija o realizaciji Odluke o 

poticajnim mjerama za razvoj 

poljoprivrede na području općine 

Orašje za tekuću godinu 

Služba za gospodarstvo i 

infrastrukturu 

IV kvartal  

(listopad-prosinac 

 

 

50. 

Informacija o aktualnoj 

sigurnosnoj situaciji iz oblasti 

javnog reda i mira, kriminaliteta i 

sigurnosti u prometu na području 

općine Orašje te prijedlog mjera 

za poboljšanje iste  

 

 

Policijska stanica 

 

 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

Putem nadležne 

službe 

 

41. 
 

Program Programa rada OV za 

2011.godinu 

 

Općinsko vijeće 

 

IV kvartal 

 (listopad-prosinac) 

 

 

52. 
Proračun i Odluka o izvršenju 

Proračuna Općine Orašje za 

2011.godinu 

 

Općinski načelnik/Služba za 

financije  

 

IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

 

 

 

 

53. Ostala akta ovlaštenih predlagača Ovlašteni predlagači 
IV kvartal  

(listopad-prosinac) 

 

 

Program rada je samo okvirni i određen u minimumu. 



Broj 2, Stranica 16 SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje Orašje, 12. svibnja 2010. 

  

Ovlašteni predlagači se ovim Programom ne ograničavaju, nego od njih 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.  

Izvanredne sjednice održavat će se samo po ukazanoj potrebi. 

 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

  

 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće     

Broj: 01-02-636/10 

Orašje, 11. 05.2010.godine                                                                                                               

 

Na temelju članka 37. i 121. Statuta Općine Orašje 

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

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 11. 

svibnja   2010.godine,  d o n o s i  

 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta 

Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine 

Orašje 

 

Članak 1. 

Usvaja se nacrt Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Općine Orašje, kao dobra osnova za izradu 

prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Statuta 

Općine Orašje.  

 

Članak 2. 

 Stavlja se na javnu raspravu nacrt Odluke o izmjenama 

i dopunama Statuta Općine Orašje. 

 

Članak 3. 

Za provođenje javne rasprave zadužuje se Odbor za 

statut, poslovnik i propise.  

Primjedbe, prijedlozi i sugestije na nacrt Odluke o 

izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje mogu se u 

dostavljati Odboru za statut, poslovnik i propise, u 

pismenom obliku s obrazloženjem,  najkasnije do 

15.06.2010.godine.  

Članak 4. 

Nakon sumiranja rezultata javne rasprave Odbor za 

statut, poslovnik i propise će pripremiti Prijedlog Odluke 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje i  dostaviti 

Općinskom vijeću na usvajanje.  

 

Članak 5.  

Ovaj Zaključak bit će objavljen u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

 

PREDSJEDNIK                                                                                                                        

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće                                                                            

Broj:01-02-637/10     

Orašje, 11.05. 2010.godine. 

                   

 Na temelju članka 37. Statuta općine Orašje ( " 

Službeni glasnik općine Orašje ", broj 6/02 i 5/08 ), 

Općinsko vijeće općine Orašje, na sjednici održanoj dana  

11. svibnja 2010. godine, d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o  usvajanju  nacrta Odluke o donošenju Plana  

zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća 

općine Orašje 

 

       

I 

 Usvaja se Nacrt Odluke o donošenju Plana zaštite 

i spašavanja općine Orašje, kao dobra osnova za izradu 

prijedloga Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja 

općine Orašje. 

 

II 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Službenom 

glasniku općine Orašje". 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 
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Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE     

Općinsko vijeće      

Broj:01-02-629/10        

Orašje, 18.03. 2010. godine 

  

 

Na temelju članka 37.  i članka 113. Statuta 

Općine Orašje («Službeni glasnik Općine Orašje», broj: 

6/02 i 5/08) Općinsko vijeće Orašje na sjednici održanoj  

18. ožujka 2010.godine,  d o n o s i 

 

Z A K LJ U Č A K 
o usvajanju Izvješća o radu 

J.U. «Dom zdravlja Orašje» Orašje 

 

I 

 Usvaja se Izvješće o radu J.U. «Dom zdravlja 

Orašje» Orašje za 2009.godinu. 

II 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom 

glasniku općine Orašje». 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                      

Broj:01-02-641/10 

Orašje, 11.05.2010.godine 

 

 

Na temelju  članka 37. Statuta Općine Orašje 

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

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj dana 

11.05.2010.godine donosi  

 

Z A K LJ U Č A K 
 

Članak 1. 

 Općinsko vijeće Orašje zahtijeva od nadležnih 

tijela, u prvom redu policijskih organa istrage, tužiteljstva 

ili financijske policije da provedu detaljnu istragu o radu 

ljekarne Doma zdravlja Orašje u periodu od 2007. do 

kolovoza 2009.godine.  

 Preporučuje se Upravnom vijeću Doma zdravlja 

Orašje da koristeći svoje ovlasti postupi po zakonu i 

razriješi dužnosti šefa ljekarne, kako bi kompletno 

poslovanje bilo pod ingerencijom i nadležnošću sadašnjeg 

Upravnog vijeća i ravnateljice Doma zdravlja Orašje.   

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak objavit će se  u „Službenom 

glasniku Općine Orašje“. 

 

PREDSJEDNIK  

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

Bosna i Hercegovina  

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA  

OPĆINA ORAŠJE                                                                                            

Općinsko vijeće                                                                                                                                                                                      

Broj:01-02-638/10 

Orašje, 11.05.2010.godine 

 

Z A K LJ U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu 

J.U. “Centar za kulturu“ Orašje za 2009.godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se Izvješće o radu J.U. “Centar za kulturu“ 

Orašje za 2009.godinu. 

 

Članak 2. 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u «Službenom 

glasniku Općine Orašje». 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

OPĆINA ORAŠJE 

Općinsko vijeće     

Broj:01-02-639/10 

Orašje, 11. 05. 2010. godine 

 

 Na temelju članka 6. Zakona o javnim poduzećima 

u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 

8/05, 81/08 i 22/09) i članka 37. Statuta općine Orašje  

("Službeni glasnik općine Orašje", broj: 6/02 i 5/08), 

Općinsko vijeće Orašje, na sjednici održanoj  11. svibnja 

2010.godine,  d o n o s i 

 

 

Z A K L J U Č A K 
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o usvajanju Izvješća o radu J. P.  "Vodovod i 

odvodnja" d.o.o. Orašje za 2009. godinu 

 

Članak 1. 

Usvaja se izvješće o radu J. P.  "Vodovod i 

odvodnja" d.o.o. Orašje za 2009. godinu. 

 

Članak 2. 

 Ovaj Zaključak biti će objavljen u "Službenom 

glasniku općine Orašje". 

 

PREDSJEDNIK 

Antun Mikić, v.r. 

 

 

 

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 

Načelnik općine 

Broj:01-02-41-1/10 

Orašje, 14.01. 2010.godine 

 

      Na temelju članka 16.,17., 18 i 19. Odluke o izvršenju 

proračuna općine Orašje za 2010.godine (“Službeni 

glasnik općine Orašje“ br. 12/09, općinski načelnik , 

donosi 

 

Plan i program 

Utroška sredstava „tekući grantovi“ 

 

I 

 

Grantovi drugim razinama vlasti - 614100 

 

Sredstva sa pozicije  Grantovi drugim razinama 

vlasti – 614100, podpozicije “Grantovi Mjesnim 

zajednicama  u ukupnom iznosu od 75.000 KM 

doznačavaju se korisnicima proračuna u mjesečnim 

dotacijama, čiji su iznosi utvrđeni u skladu sa Odlukom o 

načinu i kriterijima za raspoređivanje sredstava Mjesnim 

zajednicama općine Orašje(akt broj:01-02-242/06 

„Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 1/06), na bazi koje 

Služba za financije sačinjava tabelarni prikaz pojedinačnih 

mjesečnih iznosa. 

Spomenuta  Tabela je sastavni dio Plana i programa 

utroška sredstava. 

Predviđena rezerva u tabelarnom prikazu se doznačava 

korisniku proračuna na temelju odobrenih zahtjeva . 

 

Sredstva sa podpozicije Transfer Radio postaji 

Orašje  u ukupnom iznosu od 86.000 KM doznačavaju se 

krajnjem korisniku tako što se 10.000 KM doznačava u 

siječnju 2010.godine, a iznos od 76.000 KM u obliku 

mjesečnih iznosa koji predstavljaju 1/12 od iznosa 76.000 

KM. 

Sredstva sa podpozicija Transfer za kulturu  u 

ukupnom iznosu od 35.000 KM 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. 

Sredstva sa podpozicije Transfer za kulturu- 

Centar za kulturu u ukupnom iznosu od 15.000 KM 

doznačavaju se krajnjem korisniku u obliku mjesečnih 

iznosa koji predstavljaju 1/12 odobrenog iznosa 

proračuna. 

Sredstva sa podpozicije Transfer za šport  u 

ukupnom iznosu od 140.000 KM dodjeljivat će se na 

slijedeći način:  

 

       a)  HNK Orašje  mjesečno 1/12     od ukupnog iznosa 

od 90.000 KM na račun korisnika proračuna, 

       b)  Športski savez općine Orašje mjesečno 1/12 od 

iznosa 50.000 KM na račun korisnika, s tim da u tom 

iznosu su sadržana i sredstva  za  financiranje  ostalih 

nogometnih  i sportskih klubova  sukladno Programu 

kojeg na prijedlog Saveza odobrava Služba opće uprave, 

branitelja i društvenih djelatnosti.  

Sredstva definirana na podpoziciji Transfer za 

zdravstvo u ukupnom iznosu od 20.000 KM  raspoređuju 

se korisniku-Domu zdravlja Orašje kao namjenska 

sredstva, na temelju ukazanih potreba definiranih u 

zahtjevu korisnika za proračunska sredstva. 

 

Sredstva na podpoziciji transfer za izbore u 

ukupnom iznosu od 20.000 KM dodjeljuju se  

Općinskom izbornom povjerenstvu i to iznos od 7.020 KM 

u 12 jednakih dotacija od po 585 KM na temelju Odluke o 

novčanim naknadama članova Općinskog izbornog 

povjerenstva („Službeni glasnik Općine Orašje“ broj 8/07 

i 9/09).Preostali iznos  od 12.980 KM po zahtjevima za 

izbore.  

 

II 

Grantovi pojedincima - 614200 

 

Sredstva sa pozicije „Grantovi pojedincima“ – 614200   
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Podpozicija Naknada za neuposlene rodilje  u 

ukupnom iznosu od 30.000 KM isplaćivat će se  

jednokratno u iznosu od 1.000,00 KM na temelju 

pojedinačno odobrenog zahtjeva neuposlene majke sa 

područja općine Orašje za svako treće i naredno rođeno 

dijete.Evidentiranje i kontrolu zaprimljenih i odobrenih 

zahtjeva obavlja Služba opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti. 

Sredstva sa podpozicije Socijalne pomoći i pomoći 

u liječenju pojedinaca  u ukupnom iznosu od 10.000 KM 

isplaćuju se na temelju pojedinačno odobrenih zahtjeva 

koje evidentira i kontrolira  Služba opće uprave, branitelja 

i društvenih djelatnosti. 

Sredstva namijenjena za stipendiranje studenata  

u ukupnom iznosu od 50.000 KM se transferiraju 

korisnicima sukladno potpisanim ugovorima. Spiskove 

koji imaju značenje knjigovodstvenih isprava pripremaju 

se u Službi  opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti. 

  Sredstva za podpozicije Naknada za raseljene 

osobe –alternativni smještaj  u ukupnom iznosu  od 2.400 

KM raspoređuje se po 200 KM jednom korisniku 

transfera.Mjesečni iznos odobrenih sredstava se dodjeljuje 

na temelju zahtjeva  Službe za gospodarstvo i 

infrastrukturu.  

 

III 

 

Grantovi neprofitnim organizacijama - 614300 

 

Sredstva sa pozicije „Grantovi neprofitnim 

organizacijama – 614300  

Podpozicija Grantovi humanitarnim organizacijama  u 

ukupnom iznosu od 128.500 KM raspoređuju se u 

mjesečnim iznosima koji predstavljaju 1/12 ukupno 

odobrenih sredstava po svakoj pojedinoj poziciji na 

slijedeći način: 

 

- Centar za socijalni rad ……………… 8.666 KM, 

- MDD „Merhamet“…………………….  208 KM, 

- Crveni križ…………………………….1.833 KM 

 

Sredstva sa podpozicije Grantovi vjerskim 

zajednicama   u ukupnom iznosu od 36.000 KM 

raspoređuju se  za potrebe kapitalnih nabavki vjerskih 

zajednica na temelju pojedinačnih odluka Načelnika po 

podnesenim zahtjevima korisnika. 

Sredstva sa podpozicije Grantovi udruženjima 

građana  u ukupnom iznosu od 130.500 KM raspoređuju 

se na način da svakom pojedinačnom korisniku transferira 

iznos 1/12 odobrenih sredstava iz Odluke, na način kako 

slijedi: 

 

a) Transferi  DVD-ima u ukupnom iznosu od 62.000 

KM i to: DVD-u Orašje 1.100 KM a ostalim (DVD 

Vidovice, DVD D.Mahala, DVD Tolisa i DVD 

Matići) po 900 KM, a preostali neraspoređeni 

iznos sa podpozicije za DVD-e od 5.600 KM 

sukladno Pravilniku o načinu raspodjele i visine 

naknade troškova vatrogasnim društvima općine 

Orašje („Službeni glasnik općine Orašje, broj 

10/09). 

b) Transferi udrugama proisteklim iz domovinskog 

rata   u ukupnom iznosu od 43.500 KM 

raspoređuju se na način da svakom pojedinačnom 

korisniku transferira iznos 1/12 odobrenih 

sredstava iz Odluke, na način kako slijedi: 

c)  

-  UDVDR-a ………………………  941 KM 

      -  HVIDR-a   ………………………       941 KM 

     -   UOPB-a     ………………………       637 KM 

     -   UBV 106 HVO-Pod.Orašje …….        500 KM 

c) Pričuva za obilježavanje obljetnica    u ukupnom 

iznosu od 7.250 KM koristit će se za sufinanciranje 

obilježavanja značajnih datuma iz Domovinskog rata a  

transferirat će  se  u skladu sa pojedinačnim  odlukama 

Načelnika, a na temelju podnesenih zahtjeva korisnika. 

 

d) Transferi udruzi roditelja djece sa posebnim 

potrebama    u ukupnom iznosu od 10.000 KM 

raspoređuju se u mjesečnim iznosima koji 

predstavljaju 1/12  ( 833 KM) ukupno odobrenih 

sredstava. 

 

e) transferi ostalim udruženjima  u ukupnom iznosu 

od 15.000 KM raspoređuje se   u skladu sa Odlukom o 

postupku i kriterijima za raspodjelu sredstava koju 

donosi Općinsko vijeće, nakon čega slijedi natječaj za  

raspodjelu sredstava tekućih transfera udruženja 

građana.Iznos odobrenih sredstava   po okončanju 

natječaja dodjeljuje se na temelju zahtjeva i Službe 

opće uprave, branitelja i društvenih djelatnosti. 

 

Sredstva sa podpozicije Grantovi vijećničkim 

grupama   u ukupnom iznosu od 75.900 KM dodjeljuju se 

korisnicima sredstava sukladno Odluci o načinu 

financiranja klubova vijećnika („Službeni glasnik općine 

Orašje“ broj 01/07/, na način u vidu 12 jednakih mjesečnih 

iznosa.Mjesečni  iznos koji pripada svakoj vijećničkoj 

grupi utvrđuje se po modelu 30% u fiksnom iznosu te 70% 

u varijabilnom iznosu srazmjerno broju mandata –

vijećnika svake od političkih stranaka ili koalicije.Na 

ovakav način izračunati mjesečni iznosi u vidu Tabele 

predstavljaju knjigovodstvenu ispravu za knjiženje.  

Sredstva na poziciji Grantovi odgojno – obrazovnim 

ustanovama –predškolski odgoj(D.V.“Pčelica)  u 

ukupnom iznosu od 154.000 KM izdatak je za predškolski 

odgoj i transferira se po principu 1/12 iznosa od 140.400 

KM, a razlika od 13.600 KM iz Odluke kao poziciona 

pričuva  za izvanredne odobrene izdatke. 

Podpozicija Prijevoz učenika   u ukupnom iznosu od 

190.000 KM sredstva su namijenjena za sufinanciranje 

prijevoza učenika i transferiraju se na način da se plaćaju 
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računi – fakture dobavljačima za prijevoz djece u školskoj 

godini.Prethodno Služba opće uprave, branitelja i 

društvenih djelatnosti uz koordinaciju sa Načelnikom 

provodi proceduru odabira najpovoljnijeg dobavljača za 

uslugu. 

 

IV 

Ostali grantovi – povrat i drugo - 614800 

 

Sredstva  na poziciji  „Ostali grantovi – povrat i drugo“ – 

614800   u ukupnom iznosu od 1.000 KM su namijenjena 

za izdatke po osnovu duga po sudskim presudama i isti će 

se koristiti za navedene namjene na temelju sudskih 

presuda. 

 

V  

Transfer za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta - 

614900  

 

Sredstva na poziciji „Transfer za poticaj razvoja, 

poduzetništva i obrta“ – 614900 u ukupnom iznosu od 

120.000 KM od čega 40.000 KM za poticaj poduzetništva 

i obrta a 80.000 KM za sufinanciranje izgradnje hladnjače 

za voće i povrće dodjeljuju se sukladno  odlukama 

općinskog vijeća Orašje. 

 

 

VI 

Sve aproprijacije Tekućih grantova koje su odobrene 

Odlukom i definirane Planom i programom utroška 

moraju se utrošiti u tekućoj proračunskoj godini. 

Izuzetno, od ove odredbe izuzete su aproprijacije 

namijenjene za nabavu stalne imovine (opreme, strojeva i 

sl.) korisnika proračunskih sredstava.Navedena sredstva 

se po završetku proračunske godine, Odlukom Načelnika 

mogu prenijeti u narednu proračunsku godinu. 

 

VII 

Ovaj Plan i program utroška sredstava primjenjuje se u 

tekućoj 2010.godini, a objavit će se u „Službenom 

glasniku Općine Orašje. 

           

                                                                                                                         

Načelnik 

       Đuro Topić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA POSAVSKA 

Općina Orašje 

Općinski stožer civilne zaštite 

Broj: 07-44-204/10  

Orašje,19.02.2010. godine 

 

 Na temelju odredbi točke VI,Odluke o uvjetima i 

načinu korištenja sredstava ostvarenih temeljem posebnog 

poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ("Službene 

novine  FBiH ",broj 46/05), Općinski stožer civilne zaštite   

na prijedlog Službe za civilnu zaštitu, donosi 

 

O D L U K U 
o uvjetima i načinu korištenja sredstava sa posebnog 

transakcijskog računa Civilne zaštite općine Orašje u 

2010 godini 

   

I 

 Ovom Odlukom  utvrđuju se uvjeti i način 

korištenja sredstava sa posebnog transakcijskog računa 

Civilne zaštite općine Orašje ,koja su ostvarena tijekom 

2010 godine, uplatom posebnog poreza i posebne naknade 

za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u visini od 0,5% 

od osnovice koju čine isplaćene neto plaće uposlenika u 

radnom odnosu i svih osoba angažiranih po ugovoru o 

obavljanju privremenih i povremenih poslova i ugovoru o 

djelu. 

 

II 

 Sredstva iz točke I ove Odluke, realizirat će se sa 

posebnog podračuna transakcijskog računa koji je otvoren 

u Uni Credit banci ,PJ Orašje, na koji se vrši uplata 

sredstava ostvarenih od posebnog poreza za zaštitu i 

spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih 

nesreća. 

 

III 

 Sa jedinstvenog računa trezora ,preko depozitne 

banke ,50% prikupljenih sredstava koliko joj po Zakonu 

pripada,sukladno usvojenom proračunu i načinu stvaranja 

obaveza odnosno prihodima i rashodima ,općina će ova 

sredstva ciljano utrošiti za: 

-Nabavka sredstava i opreme za potrebe civilne 

zaštite(najmanje 30% sredstava prikupljenih tijekom 

godine od posebnog poreza) 18.000,00 KM 

-Sredstva predviđena za edukaciju i osposobljavanje 

pripadnika civilne zaštite (10% sredstava prikupljenih 

tijekom godine)………6.000,00 KM 

-Sredstva predviđena za provođenje preventivnih 

mjera zaštite i spašavanja (20% sredstava prikupljenih 

tijekom godine uvećanih za 10%  sredstvima iz prethodnih 

godina predviđenih za ovu namjenu a 

neutrošenih)……………………………...13.760,00 KM 

      -Namjenska neraspoređena sredstva kao pričuva 

civilne zaštite(do 40% sredstava prikupljenih tijekom 

godine)…………………………………..24.000,00 KM 
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Planirana sredstva utrošiti tijekom  kalendarske 

godine a sukladno odredbama Zakona o javnim 

nabavkama.  

IV 

 Sva prikupljena a neutrošena sredstva iz 

prethodnih godina,koja se vode kao proračunska rezerva 

za  zaštitu i spašavanje , koristiti će se  isključivo za 

opremanje struktura civilne zaštite  

                                                                                                                                                

V 

 O prikupljanju,raspodjeli i korištenju sredstava iz 

točke II ove odluke,Služba za civilnu zaštitu općine 

podnosi godišnje izvješće načelniku općine i Općinskom 

stožeru civilne zaštite. 

 Sastavni dio ove Odluke je i Operativni plan 

srednjoročnog programa razvoja zaštite i spašavanja  za 

2010.godinu. 

VI 

            Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši  

Služba za civilnu zaštitu općine Orašje. 

 

VII 

           Odluka stupa na snagu  danom 

objavljivanja u "Službenom glasniku općine Orašje". 

 

Zapovjednik Općinskog    

stožera civilne zaštite 

.           Đuro Topić, v.r. 

 

 

 

O P Ć I N S K O      V I J E Ć E 
 

1. Odluka o formiranju „Poduzetničke zone Dusine“ Orašje spajanjem dijela                                                                         

„Zone za poduzetništvo II“ i „Poduzetničke zone III“ u Orašje  --------------------------------------------------------------- 9 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspisivanju natječaja za                                                                      

dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u Boku  ------------------------------------------------------------------------- 10 

3. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu neizgrađenog građevisnkog zemljišta u Boku  -------------------- 10 

4. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i imenovanje na pozicije                                                                        

u organima tijela čiji je osnovač općine Orašje  ---------------------------------------------------------------------------------- 10 

5. Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i predlaganje kandidata  ---------------------------------------------------------- 11 

6. Program rada Općinskog vijeća  ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 12 

7. Zaključak o usvajanju i stavljanju na javnu raspravu nacrta Odluke                                                                                 

o izmjenama i dopunama Statuta Općine Orašje  -------------------------------------------------------------------------------- 16 

8. Zaključak o usvajanju nacrta Odluke o donošenju plana zaštite i                                                                      

spašavanja od prirodnih i drugih nesreća općine Orašje  ----------------------------------------------------------------------- 16 

9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Dom zdravlja Orašje“ Orašje  ------------------------------------------------ 17 

10. Zaključak  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17 

11. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.U. „Centar za kulturu“ Orašje za 2009. godinu  ------------------------------- 17 

12. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu J.P. „Vodovod i odvodnja“ d.o.o. Orašje za 2009. godinu  -------------------- 17 

 

 

 

OPĆINSKI  NAČELNIK 
 

13.  Plan i program utroška sredstava „tekući grantovi“. ---------------------------------------------------------------------------- 18 

14.  Odluka o uvjetima i načinu korištenja sredstava sa posebnogh transakcijskog  

       računa Civilne zaštite općine Orašje u 2010. godini  ---------------------------------------------------------------------------- 20  

 

 

SLUŽBENI GLASNIK Općine Orašje 

Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ORAŠJE 

Za izdavača odgovorni urednik:Načelnik općine 

Telefon:  712-322, lokal 109 
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