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Temeljem članka 22. točka 2. Statuta Općine Vareš, br. 01-25/09 od 29.01. 2009. 
godine i 01-15/12 od 30.01. 2012. godine, i članka 95. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Vareš – Prečišćeni tekst, br. 01-109/09 od 29.04. 2009. godine i br. 01-16/12 od 30.01. 
2012. godine, Općinsko vijeće Vareš, na 38. sjednici održanoj dana  26.04. 2012. godine,       
d o n o s i 
 
 

O D L U K U 
 

o načinu obilježavanja međunarodnih i državnih praznika u Općini Vareš 
 
 

Članak 1. 
Ovom odlukom utvrđuju se način i postupak obilježavanja međunarodnih i državnih 

praznika (u daljnjem tekstu: praznici) na području općine Vareš, sukladno Zakonu. 
 

Članak 2. 
Praznici u smislu članka 1. ove odluke su: 

 

1. Nova godina – 1. siječnja, 
2. Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine – 1. ožujka, 
3. Međunarodni praznik rada – 1. svibnja, 
4. Dan pobjede nad fašizmom – 9. svibnja, 
5. Dan državnosti Bosne i Hercegovine – 25. studenog. 

 
Članak 3. 

Općinsko vijeće Vareš (u daljnjem tekstu: Vijeće) u povodu praznika može održati 
svečanu sjednicu. 

O tome u povodu kojeg praznika iz članka 2. ove odluke će se održati svečana 
sjednica Vijeća, te o datumu i vremenu njezina održavanja odlučuje Vijeće na prijedlog 
Kolegija Vijeća. 

Kolegij Vijeća predlaže sadržaj programa svečane sjednice Vijeća. 
Program svečane sjednice Vijeća donosi Općinski načelnik uz konzultacije s 

predsjedavajućim Vijeća. 
 

Članak 4. 
Prijedlog za održavanje svečane sjednice Vijeća mogu podnijeti: predsjedavajući i 

dopredsjedavajući Vijeća, najmanje jedna trećina vijećnika u Vijeću, klubovi vijećnika i 
Općinski načelnik. 

Prijedlog iz prethodnog stavka mora biti sačinjen u pisanom obliku, obrazložen i 
potpisan. 

 



____________________________________       ____________________________________ 
2 

Članak 5. 
Povodom praznika iz članka 2. ove odluke sva javna poduzeća, ustanove i druge 

pravne osobe na području općine Vareš dužni su istaknuti državna obilježja i postupiti 
sukladno Zakonu. 
 

Članak 6. 
Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na općinskoj oglasnoj 

ploči, a objavit će se i u Informativnom biltenu općine Vareš. 
 
 
 

PREDSJEDAVAJUĆI 
OPĆINSKOG VIJE ĆA 

 
Josip Malbašić 

 
 
 

Ova odluka objavljena je na oglasnoj ploči Općine Vareš dana 27.04. 2012. godine. 
 
 
 

OPĆINSKI NA ČELNIK 
 

Hamdo Fatić 
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O b r a z l o ž e n j e 
 

Odluke o načinu obilježavanja međunarodnih i državnih praznika u Općini Vareš 
 
 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi članka 22. točka 2. Statuta 
Općine Vareš, br. 01-25/09 od 29.01. 2009. godine i 01-15/12 od 30.01. 2012. godine, prema 
kojoj Općinsko vijeće u okviru svoje nadležnosti donosi odluke i druge opće akte kojima 
uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine Vareš. 

Člankom 95. stavak 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš – Prečišćeni tekst, 
br. 01-109/09 od 29.04. 2009. godine i br. 01-16/12 od 30.01. 2012. godine, propisano je da u 
ostvarivanju svojih prava i dužnosti Vijeće donosi Statut, Poslovnik o radu, proračun i 
izvješće o izvršenju proračuna, pravilnike, odluke, rješenja, zaključke, planove, programe, 
rezolucije, smjernice i druge akte iz svoje nadležnosti. 

Državni i federalni zakoni koji reguliraju ovu oblast su: Zakon o proglašenju 1. ožujka 
Danom nezavisnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni list R BiH", br. 9/95), Zakon o 
proglašenju 25. studenog Danom državnosti Bosne i Hercegovine ("Službeni list R BiH", br. 
9/95) i Zakon o praznicima ("Službeni list R BiH", br. 2/92 i 13/94). 

Preuzetim Zakonom o praznicima, koji se sukladno Ustavu Federacije Bosne i 
Hercegovine primjenjuje kao federalni zakon, određeno je da su međunarodni praznici koji se 
slave u Federaciji BiH Nova godina, Međunarodni praznik rada i Dan pobjede nad fašizmom. 
 

2. Razlozi za donošenje 
 

Programom rada Općinskog vijeća Vareš za 2012. godinu, br. 01-239 /11 od 28.12. 
2011. godine, u prvom tromjesečju 2012. godine predviđeno je donošenje Odluke o načinu 
obilježavanja međunarodnih i državnih praznika u Općini Vareš. 
 

3. Financijska sredstva 
 

Za provedbu ove odluke potrebna su dodatna financijska sredstva, utoliko što jedna 
svečana sjednica Vijeća u prosjeku stoji oko 6.000 KM. 

Člankom 57. stavak 5. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš propisano je da se 
svečana sjednica održava u povodu Dana općine, a može se, po posebnoj odluci Vijeća 
održati i u čast nekog drugog događaja ili osobe. 
 
 

Predlažem da Vijeće prihvati ovu odluku u predloženom tekstu. 
 
 
 

PREDLAGAČ: 
OPĆINSKI NA ČELNIK 

 
Hamdo Fatić 

 


