
Sukladno članku 15. Zakona o proračunima u Federaciji BIH („Službene novine Federacije 

BIH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15 i 91/15) , te u skladu sa člankom 47. Statuta Općine Orašje 

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

 

 

PROCEDURE 

pripreme i donošenja Proračuna Općine Orašje 

 

Članak 1. 

Procedure pripreme i donošenja Proračuna Općine Orašje odvijati će se primjenom modela 

„XV koraka“ , na način i u rokovima kako slijedi: 

I korak -  do 15.02., Služba za financije dostavlja proračunskim korisnicima proračunsku Instrukciju 

broj 1 o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog proračuna ( u nastavku: DOP); 

II korak - do 15.04., proračunski korisnici na temelju instrukcija dostavljaju Službi za financije 

prijedloge prioriteta za izradu DOP-a za nastupajuće trogodišnje razdoblje; 

III korak -  do 15.06., Služba za financije priprema DOP i dostavlja Općinskom načelniku na usvajanje; 

IV korak -  do 30.06., Općinski načelnik razmatra i usvaja DOP; 

V korak - do 10.07., Služba za financije objavljuje DOP na web stranici Općine Orašje; 

VI korak - do 15.07., Služba za financije dostavlja proračunskim korisnicima proračunsku Instrukciju 

broj 2 – početna proračunska ograničenja i smjernice za izradu zahtjeva proračunskih korisnika; 

VII korak - do 15.08., proračunski korisnici na temelju instrukcije i smjernica dostavljaju Službi za 

financije proračunske zahtjeve za narednu proračunsku godinu; 

VIII korak - do 15.09., konzultacije Službe za financije i proračunskih korisnika u vezi sa zahtjevima 

proračunskih korisnika i prioriteta proračunske potrošnje; 

IX korak - do 15.10., Služba za financije dostavlja Općinskom načelniku Nacrt proračuna za narednu 

fiskalnu godinu; 

X korak - do 01.11., Općinski načelnik utvrđuje Nacrt proračuna; 

XI korak - do 05.11., Općinski načelnik dostavlja Nacrt proračuna i prateću dokumentaciju Općinskom 

vijeću na razmatranje i usvajanje; 

XII korak – do 10.12., Služba za financije i Općinski načelnik provode Javnu raspravu sa proračunskim 

korisnicima i korisnicima transfera o Nacrtu proračuna; 



XIII korak  - do 15.12., Općinski načelnik dostavlja Prijedlog proračuna za narednu godinu i Prijedlog 

odluke o izvršavanju proračuna za narednu godinu; 

XIV korak - do 31.12., Općinsko vijeće donosi Proračun  i Odluku o izvršavanju proračuna za narednu 

godinu; 

XV korak – do 10.01. naredne godine Služba za financije objavljuje Proračun i Odluku o izvršavanju 

proračuna za tekuću fiskalnu godinu u Službenom glasniku Općine Orašje i na web stranici Općine 

Orašje. 

Članak 2. 

 Procedure za pripremu i donošenja proračuna primjenjivat će se od dana donošenja, i iste će 

biti objavljene  na web stranici Općini Orašje. 
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