Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeničko-dobojski kanton
OPĆINA VAREŠ
OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-299/14
Vareš, 29.12. 2014. godine
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 24. sjednici održanoj 29.12. 2014. godine, d o n o s i

PROGRAM RADA

Općinskog vijeća Vareš za 2015. 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 2015. 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 2015. godini su utvrđene ustavnim položajem Općine
kao jedinice lokalne samouprave, Statutom općine kojim su utvrđene nadležnosti Vijeća kao
predstavničkog tijela, te utvrđenom politikom razvoja općine.
Program rada Vijeća za 2015. godinu čine akti iz normativno-pravne, studijskoanalitičke i informaciono-dokumentacione djelatnosti iz nadležnosti Vijeća.
Vijeće će u 2015. 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.
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.

adresa: Zvijezda 34, 71330 Vareš
tel: 00387 32 848 100
fax: 00387 32 848 150

depozitni broj: 3380002210017420
web: www.vares.info
e-mail: vares@bih.net.ba

II – SADRŽAJ PROGRAMA
A) STUDIJSKO –ANALITIČKI I INFORMACIONO – DOKUMENTACIONI
AKTI
Razdoblje: januar - mart
1. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna u 2014. godini
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
2. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš
i Općinskog načelnika za 2014. godinu
Nositelj izrade: Općinski načelnik i općinske službe za upravu
Predlagač: Općinski načelnik
3. Informacija o provođenju Strategije prema mladima Općine Vareš za period juni
2013-juni 2016.godine za 2014. godinu.
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
4. Informacija o provođenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području
općine Vareš za period 2014-2018 godina za 2014. godinu.
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
5. Informacija o provođenju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite Općine
Vareš za period 2014-2017. godina za 2014. godinu
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu i JU
Centar za socijalni rad
Predlagač: Općinski načelnik
6. Informacija o provođenju Strategije razvoja Općine Vareš za period od 2006 do 2015.
godine za 2014. godinu.
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
7. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2014. godinu.
Nositelj izrade: Stručna služba Općinskog vijeća i predsjedavajući Vijeća.
Predlagač: Kolegij OV
8. Izvještaj o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2014. godinu
Nositelj izrade: PS Vareš
9. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2015. godinu
Nositelj izrade: Općinski načelnik
Predlagač: Općinski načelnik
10. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2014. godini.
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
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11. Informacija o stanju i podacima usluga koje pruža Centar za pružanje usluga
građanima za 2014. godinu.
Nositelj izrade: Menadžer Centra i Služba za opću upravu
Predlagač: Općinski načelnik
12. Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih Općinskih službi za
upravu u 2014. godini.
Nositelj izrade: Služba za opću upravu
Predlagač: Općinski načelnik
13. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na
realizaciju Plana zaštite od požara u 2014. godini i stanje opremljenosti PVJ.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
14. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu općine Vareš za 2014. godinu
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
15. Informacija o projektima obnove stambenih objekata na području općine Vareš u
2014. godini
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
16. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
17. Informacija o realizovanim projektima Udruženja građana i ostvarenoj suradnji sa
javnim sektorom na području Općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
18. 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/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Razdoblje: april – juni
19. Informacija o stanju kulture i sporta na području općine Vareš, s osvrtom na rad
kulturnih i sportskih udruženja.
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
20. Informacija o provođenju Vansudske nagodbe, Općine Vareš i Zeničko-dobojskog
kantona, o načinu izmirenja obaveza po osnovu Zakona o Šumama Federacije BiH.
Nositelj izrade: Zajedničko općinsko pravobranilaštvo općina Vareš i Olovo
Predlagač: Općinski načelnik
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21. Informacija o ostvarenim prihodima u 2014. 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,
5. Odluke o osnivanju općinskog fonda za vatrogastvo
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
22. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2014. godinu
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
23. Izvještaj o radu Zajedničkog općinskog pravobranilaštva općina Vareš i Olovo za
2014. godinu
Nositelj izrade: Zajedničko općinsko pravobranilaštvo općina Vareš i Olovo
Predlagač: Zajedničko općinsko pravobranilaštvo općina Vareš i Olovo
24. Izvještaj o radu i poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2014. godinu
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća
Predlagač: Skupština JP
25. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2014. godinu
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća
Predlagač: Skupština JP
26. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš
za 2014. godinu
Nositelj izrade: Skupština i uprava Javnog preduzeća
Predlagač: Skupština JP
27. Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2014. godinu
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Centar za socijalni rad Vareš
Predlagač: Upravni odbor
28. Izvještaj o radu JU Opća biblioteka Vareš za 2014. godinu
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JU Opća biblioteka Vareš
Predlagač: Upravni odbor
29. Izvještaj o radu JPU '' Dječiji vrtić '' Vareš za 2014. godinu
Nositelj izrade: Upravni odbor i direktor JPU
Predlagač: Upravni odbor
30. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji
zdravstva na području općine Vareš u 2014. godini
Nositelj izrade: Upravni odbor i Menadžment JU Dom zdravlja Vareš
Predlagač: Upravni odbor
31. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-III 2015. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
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32. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za 2014.
godinu.
Nositelj izrade: Stručna komisija imenovana od strane OV.
Predlagač: Općinski načelnik
33. Prijedlog Programa obilježavanja Dana općine Vareš, u 2015.godini.
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu i Stručna
služba OV
Predlagač: Općinski načelnik
34. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcionog/akcijskog plana za općinu
Vareš u 2014. godini
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
35. Izvještaj o stepenu implementacije Plana upravljanja otpadom općine Vareš 20142019.
Nositelj izrade: Radna grupa
Predlagač: Općinski načelnik
Razdoblje: juli – septembar
36. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-VI 2015. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
37. Informacija o stanju u oblasti prevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na
području općine Vareš.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
38. Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske
zaštite na području općine Vareš
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
39. Informacija o vodosnabdijevanju i odvozu smeća na području općine Vareš
i održavanju javnih površina
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu i JKP d.o.o. Vareš
Predlagač: Općinski načelnik
40. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište
2015. godine
Nositelj izrade: Stručna služba Općinskog vijeća i predsjedavajući Vijeća
Predlagač: Kolegij OV
41. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
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42. Informacija o realizovanim projektima NVO sektora i saradnji sa javnim sektorom na
području općine Vareš
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
43. Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2014. godini.
Nositelj izrade: Služba za civilnu zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
44. Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2014/2015. godine.
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
Razdoblje: oktobar – decembar
45. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji magistralnog puta M-214 RibnicaPodkamensko-Vareš-Breza-Podlugovi i regionalnih puteva R-405 Vareš-BobovacKraljeva Sutjeska-Čatići i R-460 Šimin Potok-Zvijezda-Ravne-Kamenica-Nišići
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
46. Informacija o primjeni Etičkog kodeksa vijećnika u Općinskom vijeću Vareš
Nositelj izrade: Etička komisija Općinskog vijeća
Predlagač: Etička komisija Općinskog vijeća
47. Informacija o stanju svih spomen obilježja na području općine Vareš
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
48. Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području
općine Vareš i mjerama na poboljšanju iste
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
49. Izvještaj o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2015. godinu
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
50. Izvještaj o stanju poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za 2015.
godinu
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
51. Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
52. Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Vareš za 2015.
godinu
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
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53. Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2013/2014 godini u OŠ Vareš, OŠ
Vareš Majdan i MSŠ Nordbat-2 Vareš
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
54. Izvještaj o realizaciji strategije razvoja lokalnih cesta i srednjoročnog Programa
održavanja zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta.
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
55. Prijedlog Programa rada OV za 2016. godinu.
Nositelj izrade: Kolegij OV i Stručna služba OV
Predlagač: Kolegij OV
56. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period I-IX 2015. godine.
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
B) NORMATIVNO – PRAVNI AKTI
1. Prijedlog Metodologije za izradu izvještaja o radu javnih preduzeće i javnih ustanova
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu i Služba za društvene
djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: II kvartal 2015. godine
2. Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni u 2014. godini m2
korisne stambene površine u državnom vlasništvu na području općine Vareš
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: I kvartal 2015. godine
3. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana i predsjednika
OIK-a Vareš
Nositelj izrade: Stručna služba OV
Predlagač: Komisija za izbor i imenovanja
Rok: I kvartal 2015. godine
4. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2015.
godinu.
Nositelj izrade: Služba za društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: III kvartal 2015. godine
5. Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima OIK za 2016. godinu
Nositelj izrade: Stručna služba OV
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: IV kvartal 2015. godine
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6. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2016. godinu
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: IV kvartal 2015. godine
7. Nacrt i Prijedlog budžeta/proračuna općine Vareš za 2016. godinu
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: IV kvartal 2015. godine
8. Nacrt i Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna općine Vareš za 2016. godinu
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: IV kvartal 2015. godine
9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila
Nositelj izrade: Služba za prostorno uređenje i obnovu
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: II kvartal 2015. godine
10. Prijedlog Zaključka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Općine Vareš
Nositelj izrade: Komisija za statutarna pitanja i propise
Predlagač: Komisija za statutarna pitanja i propise
Rok: IV kvartal 2015. godine
11. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za klubove vijećnika političkih stranaka i
vijećnika u Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2015. godinu
Nositelj izrade: Služba za privredu/gospodarstvo i financije/finansije
Predlagač: Općinski načelnik
Rok: I kvartal 2015. godine

III - RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ
Radna tijela Općinskog vijeća će tokom cijele godine u pripremi za sjednice OV
razmatrati akte i materijale iz sadržaja Programa rada, davati mišljenja Općinskom vijeću, te
putem Zapisnika izvijestiti Vijeće, odnosno vršiti poslove koji su im određeni Poslovnikom o
radu OV i drugim aktima.
Prije održavanja sjednice OV, Komisija kao radno tijelo OV razmatrati će materijale
koji su joj upućeni radi zauzimanja stavova i mišljenja o čemu će izvijestiti OV. Ovlašteni
predlagač će dostaviti isti Komisiji na razmatranje.
Općinsko vijeće će po ukazanoj potrebi donositi odluke o autentičnom tumačenju
akata koje donosi Općinsko vijeće.
IV - ZADACI I CILJEVI PROGRAMA
Realizacijom zadataka utvrđenih u Programu rada Općinskog vijeća za 2015. godinu,
mnoge oblasti iz nadležnosti Općine uskladit će se s propisima viših nivoa vlasti, čime će se
stvoriti pretpostavke za bolje funkcioniranje Općine.
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Za izvršenje utvrđenih zadataka iz Programa rada Općinskog 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 Općinskog vijeća Vareš su samo okvirni i određeni u
minimumu. Ovlašteni predlagači i obrađivači se ovim programom ne limitiraju, nego od njih,
Općinsko vijeće očekuje nove inicijative i prijedloge u toku 2015. godine, koji će se po
propisanoj proceduri u Poslovniku o radu Općinskog vijeća uvrštavati u dnevni red sjednica
OV.
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 Općinskog 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 provedivi.
Ovlašteni predlagač po ovom programu dostavlja akte Stručnoj službi OV 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 brojem 23, 24, 25, 26, 27, 28 i 29 materijale za
razmatranje na sjednici OV, uradit će u skladu sa Odlukom o utvrđivanju metodologije za
izradu izvještaja o radu javnih preduzeća i javnih ustanova broj: 01-15/06. od 15.02.2006.
godine, i dostavit će u 25 (dvadeset pet) primjeraka Stručnoj službi OV.
Sastavni dio ovog Programa rada je i kalendar akata koji će se razmatrati na
sjednicama Općinskog vijeća Vareš u 2015. godini.
Program se dostavlja svim nositeljima izrade, predlagaču i drugim subjektima koji
imaju utvrđene obaveze po ovom Programu.
V - STUPANJE NA SNAGU
Program rada Općinskog 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
Zdravko Marošević
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KALENDAR AKATA KOJI ĆE SE
RAZMATRATI NA SJEDNICAMA
OPĆINSKOG VIJEĆA VAREŠ U 2015. GODINI

JANUAR / SIJEČANJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za 2014. godinu
Izvještaj o radu PS Vareš s ocjenom stanja sigurnosti za 2014. godinu
Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za klubove vijećnika političkih stranaka i vijećnika u
Općinskom vijeću Vareš iz budžeta Općine Vareš za 2015. godinu
Informacija o stanju i podacima usluga koje pruža Centar za pružanje usluga
Izvještaj o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku svih Općinskih službi za upravu u
2014. godini.
Prijedlog Odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni u 2014. godini m2
korisne stambene površine u državnom vlasništvu na području općine Vareš
Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje predsjednika i dva člana OIK-a
Vareš

FEBRUAR / VELJAČA
1. Informacija o provođenju Strategije prema mladima Općine Vareš za period juni 2013-juni
2016.godine za 2014. godinu.
2. Informacija o provođenju Strategije razvoja poljoprivredne proizvodnje na području općine
Vareš za period 2014-2018 godina za 2014. godinu.
3. Informacija o provođenju Strategije razvoja i unapređenja socijalne zaštite Općine Vareš za
period 2014-2017. godina za 2014. godinu
4. Informacija o provođenju Strategije razvoja Općine Vareš za period od 2006 do 2015. godine
za 2014. godinu.
5. Izvještaj o stanju zaštite od požara na području općine Vareš sa akcentom na realizaciju Plana
zaštite od požara u 2014. godini i stanje opremljenosti PVJ
6. Izvještaj o provođenju Odluke o komunalnom redu općine Vareš za 2014. godinu
7. Izvještaj o radu Savjeta mjesnih zajednica u 2014. godini
MART / OŽUJAK
1. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna u 2014. godini
2. Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Vareš i Općinskog načelnika za
2014. godinu
3. Informacija o projektima obnove stambenih objekata na području općine Vareš u 2014. godini
4. Informacija o zimskom održavanju lokalnih i regionalnih puteva i gradskih ulica
5. Informacija o realizovanim projektima Udruženja građana i ostvarenoj suradnji sa javnim
sektorom na području Općine Vareš
6. Informacija o stanju u oblasti privrede i nezaposlenim licima koja se vode kod Biroa za
zapošljavanje Vareš po kvalifikacionoj, starosnoj i polnoj strukturi
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APRIL / TRAVANJ
1. Informacija o stanju kulture i sporta na području općine Vareš, s osvrtom na rad kulturnih i
sportskih udruženja
2. Informacija o ostvarenim prihodima u 2014. 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,
5. Odluke o osnivanju općinskog fonda za vatrogastvo
3. Informacija o realizaciji Ugovora o koncesijama za 2014. godinu
4. Izvještaj o radu Zajedničkog općinskog pravobranilaštva općina Vareš i Olovo za 2014.
godinu
5. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-III 2015. godine.
MAJ / SVIBANJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvještaj o radu i poslovanju JKP d.o.o. Vareš za 2014. godinu
Izvještaj o radu i poslovanju JP „Vareš-stan“ d.o.o. Vareš za 2014. godinu
Izvještaj o radu i poslovanju JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Vareš
Izvještaj o radu JU Centar za socijalni rad Vareš za 2014. godinu
Izvještaj o radu JU Opća biblioteka Vareš za 2014. godinu
Izvještaj o radu JPU '' Dječiji vrtić '' Vareš za 2014. godinu
Prijedlog Metodologije za izradu izvještaja o radu javnih preduzeće i javnih ustanova

JUNI / LIPANJ
1. Informacija o provođenju Vansudske nagodbe, Općine Vareš i Zeničko-dobojskog kantona, o
načinu izmirenja obaveza po osnovu Zakona o Šumama Federacije BiH.
2. Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području općine
Vareš u 2014. godini
3. Izvještaj o radu Komisije za utvrđivanje prometne vrijednosti nepokretnosti za 2014. godinu.
4. Prijedlog Programa obilježavanja Dana općine Vareš, u 2015.godini
5. Informacija o provođenju lokalnog ekološkog akcionog/akcijskog plana za općinu Vareš u
2014. godini
6. Izvještaj o stepenu implementacije Plana upravljanja otpadom općine Vareš 2014-2019
7. Prijedlog Odluke o utvrđivanju površina za parkiranje motornih vozila
JULI / SRPANJ
1. Izvještaj o izvršenju općinskog budžeta/proračuna za period I-VI 2015. godine.
2. Informacija o stanju u oblasti prevoza u lokalnom i međugradskom saobraćaju na području
općine Vareš
3. Informacija o ostvarivanju osnovnih i dopunskih prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite na
području općine Vareš
4. Informacija o stipendiranju i stipendistima općine Vareš u 2014/2015. godine
5. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja i nagrada općine Vareš za 2015. godinu.
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SEPTEMBAR / RUJAN
1. Informacija o vodosnabdijevanju i odvozu smeća na području općine Vareš i održavanju
javnih površina
2. Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Vareš za prvo polugodište 2015. godine
3. Informacija o stanju lokalne i regionalne putne mreže na području općine Vareš
4. Informacija o realizovanim projektima NVO sektora i saradnji sa javnim sektorom na
području općine Vareš
5. Izvještaj o realizaciji Odluke općinskog fonda za vatrogastvo u 2014. godini
OKTOBAR / LISTOPAD
Informacija o stanju svih spomen obilježja na području općine Vareš
Informacija o stanju napajanja električnom energijom na području
Izvještaj o realizaciji Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2015. godinu
Prijedlog Programa finansiranja komunalnih djelatnosti za 2016. godinu
Informacija o postignutom uspjehu u školskoj 2013/2014 godini u OŠ Vareš, OŠ Vareš
Majdan i MSŠ Nordbat-2 Vareš
6. Informacija o primjeni Etičkog kodeksa vijećnika u Općinskom vijeću Vareš

1.
2.
3.
4.
5.

NOVEMBAR / STUDENI
1. Informacija o rekonstrukciji i izgradnji magistralnog puta M-214 Ribnica-PodkamenskoVareš-Breza-Podlugovi i regionalnih puteva R-405 Vareš-Bobovac-Kraljeva Sutjeska-Čatići i
R-460 Šimin Potok-Zvijezda-Ravne-Kamenica-Nišići
2. Izvještaj o realizaciji strategije razvoja lokalnih cesta i srednjoročnog Programa održavanja
zaštite, rekonstrukcije, izgradnje i obnove lokalnih cesta
3. Izvještaj o izvršenju budžeta/proračuna Općine Vareš za period I-IX 2015. godine
4. Nacrt budžeta/proračuna općine Vareš za 2016. godinu
5. Nacrt Odluke o izvršenju budžeta/proračuna općine Vareš za 2016. godinu
DECEMBAR / PROSINAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Izvještaj o stanju poljoprivredne proizvodnje na području općine Vareš za 2015. godinu
Informacija o realizaciji projekata infrastrukture na području općine Vareš za 2015. godinu
Prijedlog Programa rada OV za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o visini naknade za rad članovima OIK za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za 2016. godinu
Prijedlog budžeta/proračuna općine Vareš za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o izvršenju budžeta/proračuna općine Vareš za 2016. godinu
Prijedlog Zaključka o pristupanju izmjenama i dopunama Statuta Općine Vareš

U skladu s Odlukom o načinu obilježavanja međunarodnih i državnih praznika u Općini
Vareš, Općinsko vijeće Vareš može održati svečanu sjednicu, o čemu odlučuje Općinsko vijeće Vareš
na prijedlog Kolegija Općinskog vijeća Vareš.
Statutom Općine Vareš i Odlukom o utvrđivanju Dana općine Vareš, utvrđeno je održavanje
svečane sjednice Općinskog vijeća Vareš u povodu Dana općine Vareš.
NAPOMENA:

Kalendarskim rasporedom nisu se mogli obuhvatiti akti – cjeline koje će Vijeće
razmatrati u skladu sa nadležnostima kao što su: izbori, imenovanja, donošenje
rješenja, izvještaji i informacije po Zaključcima OV, materijali koji stižu od viših
nivoa vlasti i materijali koji budu predmet vijećničkih inicijativa.
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