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Na osnovu člana 52. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (prečišćeni tekst), 

broj: 01-109/09 od 29.04.2009. godine i broj: 01-16/12 od 30.01.2012.godine, Općinsko 

vijeće Vareš na 22. sjednici održanoj 27.12.2018. godine, d o n o s i  

 

 

P R O G R A M   R A D A 
Općinskog vijeća Vareš za 2019. godinu 

 

I – UVOD 

 

U skladu sa pravima i obavezama utvrđenim u Ustavu, Zakonu, Statutu Općine Vareš 

(prečišćeni tekst) i Poslovniku o radu Općinskog vijeća Vareš (prečišćeni tekst), Općinsko 

vijeće Vareš ( u daljem tekstu: Vijeće) utvrđuje Program rada za 2019. godinu. 

Program rada Vijeća utvrđuje poslove i zadatke Vijeća, njihov kratak sadržaj i način 

izvršavanja, sa nosiocima izrade, predlagačem i rokovima za razmatranje pojedinih pitanja. 

Programske aktivnosti Vijeća u 2019. godini su utvrđene ustavnim položajem Općine 

kao jedinice lokalne samouprave, Statutom Općine Vareš kojim su utvrđene nadležnosti 

Vijeća kao predstavničkog tijela, te utvrđenom politikom razvoja općine. 

Program rada Vijeća za 2019. godinu čine akti iz normativno - pravne, studijsko - 

analitičke i informaciono - dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Vijeća. 

Vijeće će u 2019. godini, poštujući proceduru propisanu Poslovnikom, uzimati u 

razmatranje nacrte i prijedloge odluka i drugih akata ovlaštenih predlagača, kao i inicijative 

upućene prema Vijeću od ovlaštenih podnosilaca. 

Pored zadataka iz nadležnosti Vijeća ovim Programom će biti obuhvaćene teme o 

aktuelnim životnim pitanjima građana općine Vareš. 

Vijeće će razmatrati pitanja kao što su izbor, imenovanja i razrješenja, donošenje 

određenih akata i rješenje iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko-pravne oblasti, kao i akte 

koje predloži Općinski načelnik, kao i akte upućene od strane mjesnih zajednica, udruženja, 

građana i drugih pravnih i fizičkih lica. 

S ciljem sagledavanja stanja u određenim oblastima iz nadležnosti Vijeća i 

preduzimanje mjera za poboljšanje u tim oblastima, Programom je planirano i razmatranje 

informacija i izvještaja. 

Vijeće će razmatrati i druga pitanja koja nisu utvrđena ovim Programom rada ako se 

ukaže potreba za njihovim razmatranjem, kao i akte viših nivoa vlasti u BiH.  
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II – SADRŽAJ PROGRAMA 

 

A) STUDIJSKO –ANALITIČKI  I  INFORMACIONO – DOKUMENTACIONI 

AKTI 

 

Razdoblje: januar – mart 

 

1. Nacrt i Prijedlog Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite na području općine   

Vareš za period 2019-2022. godine. 

Nositelj izrade: JU Centar za socijalni rad, Služba za opću upravu, društvene 

djelatnosti i BiZ i JURA. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

2. Nacrt i Prijedlog Strategije omladinske politike na području općine Vareš za period  

2019-2022. godine. 

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i BiZ , Komisija za 

mlade OVi JURA. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

3. Nacrt i Prijedlog Strategije razvoja kulture, turizma i sporta  na području općine Vareš 

za period  2019-2022. godine. 

Nositelj izrade: JU Centar za kulturu i edukaciju, Služba za opću upravu, društvene 

djelatnosti i BiZ i JURA. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

4. Nacrt i Prijedlog Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine 

Vareš za period  2019-2022. godine. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor i JURA. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

5.  Izvještaj o  izvršenju općinskog budžeta/proračuna u 2018. godini. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

6.  Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod Biroa   

 za zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

7.  Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš 

i Općinskog načelnika za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Općinski načelnik i Službe za  upravu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

8.  Informacija o aktivnosti Općinskog načelnika po pitanju izmirenja duga Općine Vareš,   

 po rješenju Kantonalnog poreznog ureda Zenica. 

Nositelj izrade: Općinski načelnik. 

Predlagač: Općinski načelnik. 
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9.  Informacija o provođenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području   

 općine Vareš za period 2014. - 2018. godina, za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

10.  Izvještaj o  realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Stručna služba Vijeća i predsjedavajući Vijeća. 

            Predlagač: Kolegij OV. 

 

11. Informacija o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: PS Vareš. 

 

12. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2019. godinu. 
           Nositelj izrade: Općinski načelnik i Službe za upravu. 

           Predlagač: Općinski načelnik. 

 

13.  Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2018. godini. 

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku 

zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

14. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu općine Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

15. Informacija o projektima obnove stambenih objekata na području općine Vareš u 2018. 

godini. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

16. Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2018.godini. 

Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

17. Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Zamjenik Općinskog pravobranioca. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

18. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za 2018.  

godinu.   

           Nositelj izrade: Stručna komisija imenovana od strane Vijeća.   

     Predlagač: Općinski načelnik. 

 

19. Izvještaj o radu Zdravstvenog savjeta Općine Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Zdravstveni savjet Općine Vareš. 

Predlagač: Općinski načelnik. 
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20. Prijedlog Programa rasporeda i utroška planiranih sredstva ostvarenih po osnovu 

posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća namijenjenih za provođenje 

preventivnih mjera u 2019. godini. 

           Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu. 

           Predlagač: Općinski načelnik. 

 

21. Informacija o provedenim aktivnostima u okviru projekta LIFE u 2018. godini.  

Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem lokalnim razvojem ( JURA) 

Predlagač: Općinski načelnik. 

22. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju  

Plana zaštite od požara.  

           Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu. 

           Predlagač: Općinski načelnik. 

 

23. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih Općinskih službi za 

upravu u 2018. godini. 

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku 

zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

 

Razdoblje: april – juni 

 

24. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

25. Informacija o realiziranim projektima deminiranja kao i preostaloj sumnjivoj površini  

 na području općine Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

26. Izvještaj o provođenju Strategije  razvoja Općine Vareš za period 2017.- 2026.godine, 

za 2018.godinu. 

Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem integriranim lokalnim razvojem (JURA) 

Predlagač: Općinski načelnik. 

27.  Informacija o ostvarenim prihodima u 2018. godini po osnovu odluka Općinskog 

 vijeća Vareš, i to:  

1. Odluke o općinskim administrativnim taksama, 

      2. Odluke o općinskim komunalnim taksama, 

      3. Odluke o komunalnoj naknadi, 

      4. Odluke o građevinskom zemljištu. 

            Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 
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28.  Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

29. Informacija o provođenju Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih 

dobara od prirodnih i drugih nesreća na području Općine Vareš za period 2016.-

2021.godine, za 2018.godinu. 

Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

30.  Informacija o stanju opremljenosti PVJ Općine Vareš.  

Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

31. Izvještaj o radu i poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća. 

 Predlagač: Skupština JP. 

 

32. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća. 

 Predlagač: Skupština JP. 

 

 

33.  Izvještaj o radu i poslovanju JP Veterinarska stanica d.o.o. Vareš, 

za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća. 

 Predlagač: Skupština JP. 

 

34.  Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vareš, za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Centar za socijalni rad Vareš. 

 Predlagač: Upravni odbor. 

 

 

35.  Izvještaj o radu JU Opća biblioteka Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Opća biblioteka Vareš. 

 Predlagač: Upravni odbor. 

 

36.  Izvještaj o radu JPU '' Dječiji vrtić '' Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JPU. 

 Predlagač: Upravni odbor. 

 

37. Izvještaj o radu JU Centar za kulturu i edukaciju Vareš za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU. 

 Predlagač: Upravni odbor. 

 

38.  Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Vareš za 2018. godinu. 

            Nositelj izrade: Upravni odbor i Menadžment JU Dom zdravlja Vareš. 

Predlagač: Upravni odbor. 

 

39. Informacija  o radu i stanju opremljenosti područnih ambulanti Doma zdravlja Vareš na 

području općine Vareš.  

Nositelj izrade: Upravni odbor i menadžment JU Dom zdravlja Vareš. 

Predlagač: Općinski načelnik. 
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40. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-III 2019. godine.  

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

 

 

41.  Prijedlog Programa obilježavanja Dana općine Vareš  u 2019.godini.  

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku 

zaštitu i Stručna služba Vijeća. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

42.  Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcionog/akcijskog plana za općinu 

 Vareš u 2018. godini. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

43.  Informacija o stepenu implementacije Plana upravljanja otpadom općine Vareš 2014- 

 2019. godine., za 2018. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i Radna grupa. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

 

 
Razdoblje: juli – septembar 

 

44.  Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-VI. 2019. godine.  

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

 

45.  Informacija o stanju u oblasti  prevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na   

 području općine Vareš. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

46.  Informacija  o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

      Predlagač: Općinski načelnik.  

 

47.  Informacija o rekonstrukciji i izgradnji regionalnog puta R-444-Podlugovi-Breza-  

 Vareš-Vijaka-Podkamensko i R444a Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

48. Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske 

zaštite na području općine Vareš. 

           Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku zaštitu. 

           Predlagač: Općinski načelnik. 

 

49.  Informacija o vodosnabdijevanju i odvozu smeća na području općine Vareš. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

 

 

 

http://www.vares.info/node/40
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50. Izvještaj o realizaciji Programa rada Vijeća Vareš za prvo polugodište    2019. godine. 

     Nositelj izrade: Stručna služba Vijeća  i  Predsjedavajući Vijeća. 

     Predlagač: Kolegij Vijeća. 

       

51. Informacija o stanju i održavanju nacionalnih spomenika na području općine Vareš, 

kulturno-historijskih spomenika i spomen obilježja na općini Vareš. 

     Nositelj izrade: Služba za opći upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku 

     zaštitu. 

     Predlagač: Općinski načelnik. 

 

52. Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2018/2019. godini.    

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku 

zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

53. Informacija o stanju domova kulture, prostorija MZ-a i opremljenosti istih na području 

Općine Vareš. 

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku 

zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

54. Informacija o aktivnostima Privrednog savjeta Općine Vareš u 2018. godini.  

Nositelj izrade: Jedinica za upravljanjem  lokalnim razvojem ( JURA) 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

55. Informacija o zaključenim Ugovorima i finansijskim pokazateljima po osnovu 

provođenja Odluke o davanju u zakup stanova Općine Vareš za 2018. godinu.  

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

 

 

Razdoblje: oktobar – decembar 

 

56. Informacija o ostvarenoj saradnji i realizovanim projektima NVO sektora na području   

 općine Vareš sa posebnim osvrtom na rad udruženja iz oblasti kulture i sporta. 

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku 

zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

57.  Informacija o provođenju Strategije razvoja lokalnih cesta i ulica u gradu i naseljima         

 za period 2011-2021.godine, za 2018.godinu.  

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

58.  Informacija o primjeni Etičkog kodeksa vijećnika u Vijeću Vareš. 

Nositelj izrade: Etička komisija Vijeća. 

Predlagač: Etička komisija Vijeća. 

 

http://www.vares.info/node/40
http://www.vares.info/node/40
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59.  Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području 

općine Vareš. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i nadležne elektrodistribucije. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

 

60. Izvještaj o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2019. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

 

61. Izvještaj o stanju poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za 2019. 

      godinu. 

           Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

           Predlagač: Općinski načelnik. 

 

62. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Vareš za 2019. 

godinu. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

63.  Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2018/2019 godini u OŠ „Vareš“, OŠ  

„Vareš Majdan“ i MSŠ „Nordbat-2“ Vareš. 

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko - invalidsku 

zaštitu. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

64.  Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja lokalnih cesta 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

 

65.  Prijedlog Programa rada Vijeća za 2020. godinu.   

      Nositelj izrade: Kolegij Vijeća i Stručna služba Vijeća. 

      Predlagač: Kolegij Vijeća. 

 

66.  Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period I-IX 2019. godine.   

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

 Predlagač: Općinski načelnik. 

 

67.  Izvještaj o realizaciji Programa rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta za   

 2019. godinu.    

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

 Predlagač: Općinski načelnik. 

 

 

68. Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2020 . godinu. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 
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  B)  NORMATIVNO – PRAVNI AKTI 

 

1. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni u 2018.godini m2 korisne 

stambene površine u državnom vlasništvu na području općine Vareš. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

Rok: I kvartal 2019.godine. 

 

2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

Rok: II kvartal 2019.godine. 

 

3.  Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2019.  

 godinu.   

Nositelj izrade: Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračku-invalidsku 

zaštitu i Stručna služba Vijeća. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

Rok: II kvartal 2019. godine. 

 

4.  Prijedlog Rješenja o imenovanju Stručne komisije za procjenu vrijednosti   

       nekretnina. 

 Nositelj izrade: Općinski načelnik. 

 Predlagač: Općinski načelnik. 

 Rok: II kvartal 2019.godine. 

 

5. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2020.godinu. 

Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

Predlagač: Općinski načelnik 

Rok: IV kvartal 2019. godine. 

 

6.  Nacrt budžeta/proračuna općine Vareš za 2020. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

Rok: IV kvartal 2019. godine.  

 

7.  Prijedlog budžeta/proračuna općine Vareš za 2020. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

Rok: IV kvartal 2019. godine.  

8.  Nacrt Odluke o izvršenju budžeta/proračuna  općine Vareš za 2020. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

      Rok: IV kvartal 2019. godine.  

 

 

9. Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna  općine Vareš za 2020. godinu. 

Nositelj izrade: Služba privredu, finansije i trezor. 

Predlagač: Općinski načelnik. 

      Rok: IV kvartal 2019. godine. 
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10. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za političke stranke u  Vijeću Vareš iz budžeta 

Općine Vareš za 2019. godinu. 

Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor i Stručna služba Vijeća. 

 Predlagač: Općinski načelnik. 

 Rok: I kvartal 2019. godine. 

 

11. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba općine Vareš za period  

od 1. januara/siječanja do 31.marta/ožujka 2020. godine. 

      Nositelj izrade: Služba za privredu, finansije i trezor. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

      Rok: IV kvartal 2019. godine. 

 

12. Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanja na upražnjenu 

poziciju u reguliranim tijelima. 

      Nositelj izrade: Komisija za statutarna pitanja i propise. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

      Rok: IV kvartal 2019. godine. 

 

13. Nacrt i Prijedlog Prostornog plana općine Vareš. 

      Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

      Rok: IV kvartal 2019. godine. 

 

14. Nacrt i Prijedlog Regulacionog plana Toljenak 1. 

      Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

      Predlagač: Općinski načelnik. 

      Rok: IV kvartal 2019. godine. 

 

15. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rekonstrukcije, izgradnje i 

obnove lokalnih cesta za 2020. godinu. 

        Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje. 

        Predlagač: Općinski načelnik. 

        Rok: IV kvartal 2019. godine. 

 

 

III  -  U skladu sa Odlukama Vijeća Vareš, Vijeće će održati svečane sjednice u povodu 1. 

marta-Dana nezavisnosti BiH, 25. novembra-Dana državnosti BiH i 16. augusta-Dan 

Općine Vareš.  

 

 

IV  -   RADNA  TIJELA  OPĆINSKOG  VIJEĆA  VAREŠ 

 

 Radna tijela Vijeća će tokom cijele godine u pripremi za sjednice Vijeća razmatrati 

akte i  materijale iz sadržaja Programa rada, davati mišljenja Vijeću, te putem Zapisnika 

izvijestiti Vijeće, odnosno vršiti poslove koji su im određeni Poslovnikom o radu Vijeća i 

drugim aktima. 

Prije održavanja sjednice Vijeća, ovlašteni predlagač će dostaviti materijal na 

razmatranje komisiji. Komisija kao radno tijelo Vijeća razmatrati će materijale koji su joj 

upućeni radi zauzimanja stavova i mišljenja o čemu će izvijestiti Vijeće.  

 Vijeće će po ukazanoj potrebi donositi odluke o autentičnom tumačenju odredbi akata 

koje donosi Vijeće. 
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V  -   ZADACI  I  CILJEVI  PROGRAMA 

 

            Realizacijom zadataka utvrđenih u Programu rada Vijeća za 2019. godinu, mnoge 

oblasti iz nadležnosti Općine uskladit će se s propisima viših nivoa vlasti, čime će se stvoriti 

pretpostavke za bolje funkcioniranje Općine.  

 Za izvršenje utvrđenih zadataka iz Programa rada Vijeća zadužen je u principu 

Općinski načelnik, kao rukovoditelj Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Vareš. 

Utvrđeni zadaci samo obvezuju Jedinstveni općinski organ uprave, a ničim ga ne 

ograničavaju u poduzimanju i drugih mjera i aktivnosti glede realizacije, kako utvrđenih 

ciljeva, tako i u izvršavanju njenih ostalih obaveza utvrđenih važećim propisima.  

 Zadaci utvrđeni Programom rada Vijeća su samo okvirni i određeni u minimumu. 

Ovlašteni predlagači i obrađivači se ovim programom ne limitiraju, nego od njih, Vijeće 

očekuje nove inicijative i prijedloge u toku 2019. godine, koji će se po utvrđenoj proceduri u 

Poslovniku o radu  Vijeća uvrštavati u dnevni red sjednica Vijeća.  

 Nositelji izrade akata i ovlašteni predlagači će kod izrade, podnošenja i dostavljanja 

akata, obavezno se pridržavati Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u ZE-DO 

kantonu i odredbi utvrđenih u Poslovniku o radu Vijeća Vareš. 

 Nositelji izrade će materijale obrađivati stručno, kvalitetno i sa prijedlogom zaključaka 

koji će odražavati sadržaj materijala i koji  će biti realno postavljeni i provodljivi.  

 Ovlašteni predlagač po ovom programu dostavlja akte Stručnoj službi Vijeća u daljnju 

proceduru do 15-og u toku mjeseca u materijalnom i elektronskom obliku na jezicima i 

pismima u skladu sa Statutom općine Vareš. 

 Nositelji izrade akata pod rednim brojevima: 31., 32., 33., 34., 35., 36.,  37. i 38.  

materijale za razmatranje na sjednici Vijeća, uradit će u skladu sa Odlukom o utvrđivanju 

metodologije za izradu izvještaja o radu javnih preduzeća i javnih ustanova broj: 01-123/15. 

od 30. 07. 2015. godine, i dostavit će u 20 (dvadeset) primjeraka Stručnoj službi Vijeća.  

            Program se dostavlja  svim nositeljima izrade, predlagaču i drugim subjektima koji 

imaju utvrđene obaveze po ovom Programu. 

 

 

 

 

VI -  STUPANJE NA SNAGU 

  

    Program rada Vijeća Vareš stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na 

oglasnoj tabli Općine Vareš i na web stranici Općine Vareš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREDSJEDAVAJUĆI 

OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

 

         Adis Čizmo 


