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BOSNA I HERCEGOVINA        

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE    

ZENIČKO DOBOJSKI KANTON 

OPĆINA ŽEPČE 

OPĆINSKO VIJEĆE 

  

Broj:01-04-12/20 

Datum,30.01.2020.godine 

 

Temeljem članka 23. Statuta općine Žepče, članka 53. Poslovnika općinskog 

vijeća/"Sl.glasnik općine Žepče", broj: 04/09/, Općinsko vijeće na svojoj 32. sjednici održanoj 

28.01.2020.godine, je donijelo: 

 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG VIJEĆA ŽEPČE ZA 2020.GODINU 

 

I-UVOD 

U skladu s pravima i obavezama predviđenim Ustavom, zakonom, Statutom općine Žepče /u 

daljem tekstu Statut/i Poslovniku Općinskog vijeća Žepče, /u daljem tekstu Poslovnik/ Općinsko 

vijeće Žepče /u daljem tekstu Vijeće/ utvrđuje Program rada za period siječanj-prosinac 

2020.godine. 

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

izvršavanja, ciljeve, aktivnosti i djelovanje u skladu sa svojim nadležnostima i djelokrugom 

poslova i zadataka. 

Općinsko vijeće će u 2020.godini, poštujući proceduru propisanu Poslovnikom, uzimati u 

razmatranje nacrte i prijedloge odluka i drugih akata ovlaštenih predlagača. 

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

aktuelnim životnim pitanjima građana. 

Općinsko vijeće će razmatrati pitanja kao što su izbor i imenovanja, donošenje određenih 

akata i rješenja iz oblasti prostornog uređenja, imovinsko pravne oblasti, kao i akata koje predloži 

Načelnik Općine. 

S ciljem sagledavanja stanja u određenim oblastima iz nadležnosti Vijeća i poduzimanja mjera 

za poboljšanje u tim oblastima, Programom je planirano i razmatranje informacija i izvještaja. 

Vijeće će razmatrati i druga pitanja koja nisu predviđena ovim Programom rada a za njihovim 

razmatranjem se ukaže potreba. 

II - SADRŽAJ PROGRAMA 

Općinsko vijeće Žepče u 2020.godini razmatrat će slijedeća pitanja: 

A/ U periodu siječanj-travanj 

 

- Izvještaj o radu Općinskog vijeća za period VII-XII 2019. 

Obrađivač: Predsjedavajući i Sekretar Vijeća 

Rok: siječanj 2020. 

 

-Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2020.godinu 

Obrađivač: Predsjedavajući i Sekretar Vijeća 

Rok: siječanj 2020.g. 

 

- Izvješće o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2019.g. 

Obrađivač: Predsjednik Komisije 

Rok: siječanj 2020.g. 
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- Informacija o stanju sigurnosti lica i imovine na području općine Žepče za 2019.g. 
Obrađivač: PU Žepče 

Rok: siječanj 2020.g. 

 

-Izvješće o realizaciji PSA Ugovora o vodnim uslugama 
  Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 
  Rok: siječanj 2020.g. 

 

-Prijedlog odluke o osnovnoj školi 
  Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 

  Rok: siječanj 2020.g. 

 

-Prijedlog odluke o izradi Programa kapitalnih investicija 2020/2024. god. 

  Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

  Rok: siječanj 2020.g. 

 

-Prijedlog odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade PKI 2020/2024. god. 
  Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

  Rok: siječanj 2020.g 

 

-Prijedlog odluke o utvrđivanju cijene vode po MEG projektu, a u skladu sa odredbama potpisanog PSA      
Ugovora 

  Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

  Rok: siječanj 2020.g 

 

-Informacija o radu Biroa za zapošljavanje za 2019.g. 

 Obrađivač: Direktor 

 Rok: veljača 2020.g. 

 

 

-Izvješće o implementaciji Akcionog plana za 2019.godinu i usvajanje Akcionog plana za    

2020.g. 

  Obrađivač: RAŽ Žepče 

  Rok: veljača  2020.g. 

 

- Izvješće o radu Općinskog načelnika i radu općinskih službi za upravu za 2019.g. 

 Obrađivač: Općinski načelnik i Službe za upravu 

   Rok: veljača2020.g 

 

 

-Izvješće o radu Općinskog pravobranilaštva Žepče za 2019.godinu 

  Obrađivač: Općinski pravobranitelj 

  Rok: veljača 2020.g. 

 

-Prijedlog Odluke o određivanju prosječne cijene m2 korisne stambene površine za 2020.g. 

  Obrađivač: Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje 

  Rok: veljača 2020.g. 

 

-Izvješće o radu LEF-a za 2019.godinu 

  Obrađivač: RAŽ 

  Rok: veljača 2020.g. 
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-Svečana Akademija povodom Dana nezavisnosti BiH 

  Obrađivač: Predsjedavajući O V 

   Rok: veljača 2020.g. 

 

-Prijedlog odluke o izmjeni odluke o javnim parkiralištima na području općine Žepče 

  Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

  Rok: ožujak 2020.g 

 

-Izvršenje Proračuna općine Žepče za 2019.godinu 

 Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije 

 Rok: ožujak 2020.g. 

 

-Izvješće o radu RAŽ-a za 2019.godinu 

  Obrađivač: RAŽ Žepče 

Rok: ožujak 2020.g. 

 

-Izvješće o izvršenju lokalnog  plana zapošljavanja za 2019.godinu i Godišnji plan za 2020.g. 

 Obrađivač: RAŽ Žepče 

 Rok: ožujak 2020. 

 

-Usvajanje Akcionog plana za 2020.godinu  (PKI 2020.-2024.) 

   Obrađivač: RAŽ 

   Rok: ožujak 2020.g. 
 

-Izvješće o radu i financijskom poslovanju  JU "Opća biblioteka" Žepče za 2019.g. 

  Obrađivač: Rukovodstvo /direktor i Upravni odbor/  

  Rok: ožujak 2020.g. 

 

-Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU ''Dom zdravlja sa stacionarom ''Žepče za 2019.g. 

 Obrađivač: JU ''Dom zdravlja sa stacionarom ''Žepče 

 Rok: ožujak 2020.g. 

 

-Izvješće o rezultatima istraživanja ''Ispitivanje zadovoljstva građana radom javne uprave i radom  

  Općinskog vijeća'' 

  Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 

  Rok: ožujak 2020.g. 

 

 

-Usvajanje plana rada Općinske uprave Žepče za 2020.godinu 

  Obrađivač: Općinski načelnik  

  Rok: ožujak 2020.g. 

 

-Izvješće o radu i financijskom poslovanju  JP "Komunalno" Žepče za 2019.g. 

  Obrađivač: JP ''Komunalno'' Žepče 

  Rok: travanj 2020.g. 

 

- Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU  ''Dom kulture'' Žepče za 2019.g. 

  Obrađivač: direktor i Upravni odbor  

  Rok: travanj 2020.g. 

 

-Izvješće o radu i financijskom poslovanju JU ''Centar za socijalni rad'' Žepče za 2019.g. 

  Obrađivač: direktor i Upravni odbor   

  Rok: travanj 2020.g. 
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-Izvješće o radu i financijskom poslovanju JZU "Gradska apoteka" Žepče za 2019.g. 

 Obrađivač: direktor i Upravni odbor   

 Rok: travanj 2020.g. 

 

- Prijedlog plana upisa učenika za školsku 2020-2021.g. 

Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti i LEF 

Rok: travanj 2020.g. 

 

-Financijsko izvješće za razdoblje siječanj-ožujak 2020.g. 

 Obrađivači: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije 

 Rok: travanj 2020. 

 

- Informacija o zimskom održavanju puteva za 2019.g. 

  Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

Rok: travanj 2020.g. 

 

-Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća 

 Obrađivači: pomoćnici Općinskog načelnika 

 Rok: travanj 2020.g. 

B/U razdoblju svibanj – kolovoz 

 

-Informacija o radu mjesnih zajednica na području općine Žepče 

  Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 

  Rok: svibanj 2020.g. 

 

- Informacija o stanju NUS-a i MES-a za 2019.g. 

Obrađivač: Služba za civilnu zaštitu i vatrogasna postrojba 

Rok: svibanj 2020.g. 

 

-Informacija o radu udruženja 

 Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 

 Rok: svibanj 2020.g. 

 

-Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni odluke o javnim priznanjima općine Žepče 

 Obrađivač: predsjedavajući i sekretar Općinskog vijeća 

 Rok: svibanj 2020.g 

 

-Prijedlog odluke o sigurnosti prometa na području općine Žepče 

 Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

 Rok: lipanj 2020.g. 

 

-Izvješće o implementaciji odluke o komunalnoj naknadi  

 Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

 Rok: lipanj 2020.g. 

 

-Informacija o stanju sporta i sportskih klubova na području općine Žepče za 2019.g. 

 Obrađivač: Sportski savez i Služba za opću upravu i društvene djelatnosti 

 Rok: lipanj 2020.g. 

 

-Izvješće o radu Općinskog vijeća i stalnih radnih tijela za period I-VI.2020.g. 

 Obrađivač: Predsjedavajući OV i predsjednici Komisija 

  Rok: juli 2020.g. 
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-Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća 

 Obrađivači: pomoćnici Općinskog načelnika 

 Rok: lipanj 2020.g. 

C/ U razdoblju rujan – prosinac 

-Prijedlog odluke o komunalnim taksama 

  Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

  Rok: rujan 2020.g 

 

- Izvješće o izvršenju Proračuna općine Žepče za period   I-VI 2020.g. 

Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije 

Rok: rujan 2020.g. 

 

- Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Žepče za 2020.godinu 

Obrađivač: Komisija za izbor i imenovanje 

Rok: rujan 2020.g. 

- Svečana sjednica povodom 14.10. Dana Općine 

Obrađivač: Predsjedavajući OV, Općinski načelnik i Sekretar 

Rok: listopad 2020.g 

- Izvješće o radu osnovnih i srednjih škola za školsku 2019/2020.g. 

Obrađivač: Služba za opću upravu i društvene djelatnosti i ravnatelji škola 

Rok: listopad 2020.g. 

 

-Financijsko izvješće za period siječanj-rujan 2020. 

 Obrađivači: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije 

 Rok: studeni 2020.g. 

 

- Nacrt Proračuna općine Žepče za 2021.godinu 

 Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije 

  Rok: studeni 2020.g. 

 

-Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2021.godinu 

 Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

 Rok: studeni 2020.g. 

 

-Izvješće savjetnika za stručno-pedagoški nadzor osnovnog i srednjeg obrazovanja općine Žepče za 

šk. 2019/2020 

 Obrađivač: Savjetnici 

 Rok: studeni 2020.g. 

 

- Svečana akademija povodom Dana državnosti 

Obrađivač: Predsjedavajući O V 

Rok: studeni 2020.g. 

- Prijedlog Proračuna općine Žepče za 2021.g. 

  Obrađivač: Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i financije 

  Rok: prosinac 2020.g. 

 

-Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna općine Žepče za 2021.godinu 



6 

 

 Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije 

 Rok: prosinac 2020.g. 

 

- Izvješće o radu OV za period  VII –XII. 2020.godine 

Obrađivač: Predsjedavajući OV i Sekretar OV 

  Rok: prosinac 2020.g. 

 

- Nacrt programa rada Općinskog vijeća za 2021.godinu 

Obrađivač: Predsjedavajući O V i Sekretar O V 

Rok: prosinac 2020.g. 

 

-Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća 

 Obrađivači: pomoćnici Općinskog načelnika 

 Rok: prosinac  2020.g. 

 

Kolegij Općinskog vijeća Žepče je suglasan da u saradnji sa Misijom OSCE u 2020.godini 

poboljšava: 

- provođenje preporuka usklađenih sa Misijom OSCE u BiH o unapređenju 

komunikacijske, sudioničke i nadzorne funkcije Vijeća 

- razmatranje provođenja aktivnosti u zajednici s ciljem promocije i jačanja društvene 

povezanosti u Općini Žepče 

 

III - RADNA TIJELA OPĆINSKOG VIJEĆA 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća će kontinuirano razmatrati akte i materijale iz sadržaja Programa, 

davati mišljenja Općinskom vijeću, odnosno vršiti poslove koji su im određeni Poslovnikom o radu 

Općinskog vijeća. 

 

IV - MJERE ZA IZVRŠAVANJE PROGRAMA 

 

Obrađivači materijala koji su predviđeni ovim programom dužni su se pridržavati rokova iz ovog 

programa i rokova koje im odredi Općinski načelnik, kao i procedure donošenja odluka propisane 

Poslovnikom Općinskog vijeća Žepče. 

 

Pripremljene materijale predlagač je obavezan dostaviti najkasnije 15 dana prije održavanja sjednice 

Vijeća, na kojoj je planirano razmatranje određenog pitanja, kako bi mogli u roku predviđenim 

Poslovnikom Općinskog vijeća dostaviti materijal vijećnicima. 

U pripremi propisa i akata mora se ispoštovati utvrđeni postupak uz obavezno obrazloženje, koje 

treba da sadrži pravni osnov za donošenje, razloge donošenja, načela na kojima treba da se urede 

određena pitanja u odgovarajućoj oblasti, financijska i druga sredstva potrebna za provođenje odluke ili 

općeg akta i način njegovog osiguranja. 

 

Obrađivač materijala će materijale obrađivati stručno, kvalitetno i sa prijedlogom zaključaka 

koji će odražavati sadržaj materijala i koji će omogućiti provođenje zaključaka. 

Predsjedavajući Vijeća će voditi računa o provođenju Programa obavještavanjem 

Obrađivača 30 dana prije o planiranom stavljanju pojedinih tačaka na sjednicu Vijeća. 

 
Dostaviti: 

1.Općinski načelnik 

2.Služba za opću upravu i društvene djelat.     PREDSJEDAVAJUĆI 

3.Služba za gospodarstvo i financije     OPĆINSKOG VIJEĆA 

4.Služba za graditeljstvo i prost.uređenje 

5.a/a          Muhamed Jusufović 


