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Broj: 01-02-403-1/18
Drvar, 06.02.2018. godine

Na osnovu člana 42. Statuta Opštine Drvar – Prečišćeni tekst („Službeni glasnik Opštine Drvar“, broj: 02/15), na  
prijedlog Kolegijuma Opštinskog vijeća, Opštinsko vijeće  Drvar, na 8. sjednici održanoj 06.02.2018. godine, donijelo je  

PROGRAM RADA 
Opštinskog vijeća Drvar za 2018. godinu

I

Programom rada Opštinskog vijeća Drvar utvrđuju se poslovi  i  zadaci  koji  su,  u skladu sa Ustavom, zakonom i 
Statutom Opštine Drvar u nadležnosti Opštinskog vijeća, određuje njihov sadržaj i način izvršenja, nosioci poslova i zadataka, 
kao i rokovi za njihovo izvršenje.

II

U cilju ostvarivanja prava i dužnosti iz svoje nadležnosti Opštinsko vijeće Drvar usvaja Program rada za 2018. godinu 
kako slijedi:

Period: JANUAR – MART

1. Prijedlog  programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2018. godinu
Predlagač: Kolegijum Opštinskog vijeća 
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

2. Prijedlog operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja opštine Drvar za 2018.godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Sektor za lokalni razvoj i investicije 

3. Prijedlog odluke o proglašenju Dana opštine Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

4. Nacrt odluke o nagradama i priznanjima koja dodjeljuje Opština Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

5. Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države za područje opštine Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove 

6. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2017. godinu
Predlagač: Kolegijum Opštinskog vijeća 
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

7. Izvještaj o radu Opštinskog javnog pravobranilaštva u Drvaru za 2017. godinu
Predlagač  i obradjivač: Opštinsko javno pravobranilaštvo

8. Izvještaj o radu javnih preduzeća za 2017. godinu i programi rada za 2018. godinu
Predlagači  i obradjivači: direktori javnih preduzeća 

 



9. Izvještaj o radu JU "Centar za kulturu i sport" za 2017. godinu i Program rada za 2018. godinu
Predlagač i obradjivač:  v.d. direktor Javne ustanove

10. Izvještaj o radu neprofitnih organizacija i udruženja gradjana - korisnika budžetskih sredstava za 2017. godinu
Predlagači i obradjivači: neprofitne organizacije i udruženja gradjana

11. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog 
zemljišta za 2018. godinu

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

12. Prijedlog odluke o utvrdjivanju prosječne konačne gradjevinske cijene m2 korisne stambene površine na području 
opštine Drvar za 2018. godinu

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

13. Prijedlog odluke o visini naknade za m2 gradskog gradjevinskog zemljišta u opštini Drvar za 2018. godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

14. Prijedlog odluke o pristupanju izradi Urbanističkog plana opštine Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

15. Prijedlog odluke o razrješenju člana Skupštine JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar 
Predlagač: Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove 
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

16. Prijedlog odluke o  imenovanju privremenih članova Skupštine JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar
Predlagač: Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

17. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Nadzornog odbora JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar
Predlagač: Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u 
oblasti komunalne privrede na području opštine Drvar

Predlagač: Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

19. Prijedlog odluke o mjerilima za utvrdjivanje cijene i cijeni usluga JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

20. Prijedlog rješenja o razrješenju v.d. članova Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar
Predlagač: Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

21. Prijedlog rješenja o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Majka Hrabrost“ Drvar
Predlagač: Komisija za izbor, imenovanja i administrativne poslove
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća 

22. Prijedlog odluke o raspisivanju konkursa za izbor članova Upravnog odbora JU Dječiji  vrtić „Majka Hrabrost“ 
Drvar

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

23. Prijedlog  odluke  o  davanju  prethodne  saglasnosti  za  raspisivanje  javnog  oglasa  za  davanje  u  zakup 
poljoprivrednog zemljišta

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

24. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o davanju na upravljanje i korištenje objekata i zemljišta JP 
„Komunalac Drvar“ d.o.o. Drvar

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

 



25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Statuta JP „Komunalac Drvar“ d.o.o.  Drvar
Predglagač: Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise,
Obrađivač: Stručna služba Opštinskog vijeća 

26. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Upravnog odbora JU „Centar za kulturu i sport“ Drvar
Predlagač: Komisija za statutarna pitanja, Poslovnik i propise
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća 

27. Prijedlog odluke o načinu obilježavanja ulica na području opštine Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove 

28. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

Period: APRIL – JUNI

29. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za 2017. godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

30. Prijedlog odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama 
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

31. Izvještaj o radu opštinskog načelnika i opštinskih službi uprave za 2017. godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivači: pomoćnici opštinskog načelnika

32. Prijedlog odluke o nagradama i priznanjima koja dodjeljuje Opština Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

33. Prijedlog  pravilnika  o  radnim  odnosima,  platama,  ličnim  primanjima  koja  nemaju  karakter  plate  i  drugim 
materijalnim pravima državnih službenika i namještenika

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

34. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. - 31.03.2018. godine
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

35. Informacija o bezbjednosnom stanju na području opštine Drvar za 2017. godinu
Predlagač i obradjivač : Policijska uprava  Drvar

36. Informacija o stanju zaposlenosti na području opštine Drvar
Predlagač  i obradjivač: Poslovnica zavoda za zapošljavanje Drvar

37. Informacija o radu mjesnih zajednica na području opštine Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća  

38. Informacija o stanju saobraćajne signalizacije sa prijedlogom mjera za stvaranje uslova za polaganje vozačkih 
ispita u Drvaru

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove u saradnji sa Savjetom za bezbjednost saobraćaja

39. Informacija o snabdjevanju električnom energijom i razvoju elektro-energetskog sistema na području opštine 
Drvar

Predlagač i obradjivač:  RJ "Elektro Drvar“

40. Informacija o stanju u drvno-prerađivačkoj industriji sa posebnim osvrtom na proces privatizacije i provođenja 
stečajnog postupka u preduzeću „Finvest Drvar“ d.o.o. Drvar

 Predlagač: opštinski načelnik
 Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

 



41. Informacija o stanju javne rasvjete na području Opštine Drvar sa prijedlogom mjera za racionalizaciju potrošnje
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

42. Prijedlog odluke o osnivanju Centra za socijalni rad 
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti 

43. Informacija o socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti na području opštine Drvar, položaju gradjana u stanju socijalne 
potrebe i položaju djece i omladine sa posebnim potrebama

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjvač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti

44. Informacija o aktivnostima za stavljanje u funkciju zgrade A2 u ulici 27. juli u Drvaru, 
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove u saradnji sa Vladom Kantona 10

Period: JULI – SEPTEMBAR

45.  Izvještaj  o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01.- 30.06.2017. godine
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove 

46. Izvještaj o izvršenju Programa rada Opštinskog vijeća Drvar za period 01.01.-30.06.2018. godine
Predlagač: Kolegijum Opštinskog vijeća 
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

47.  Informacija o stanju poljoprivredne proizvodnje i mjerama za unapredjenje stanja u ovoj oblasti
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

48. Informacija o stanju sporta i sportskih objekata na području opštine Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti u saradnji sa JU "Centar za kulturu i sport"

49. Informacija o stanju zdravstvene zaštite  na području opštine Drvar
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za opštu upravu i društvene djelatnosti u saradnji sa Domom zdravlja Drvar

50. Informacija o nastavku aktivnosti za iznalaženje lokcije za izgradnju katoličke crkve u Drvaru
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove 

Period: OKTOBAR – DECEMBAR

51. Nacrt budžeta opštine Drvar za 2019. godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove 

52. Prijedlog operativnog plana implementacije integrisane Strategije razvoja opštine Drvar za 2019.godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Sektor za lokalni razvoj i investicije 

53. Prijedlog programa rada Opštinskog vijeća Drvar za 2019. godinu
Predlagač: Kolegijum Opštinskog vijeća 
Obradjivač: Stručna služba Opštinskog vijeća

54. Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Drvar za period 01.01. - 30.09.2018. godine
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

55. Prijedlog budžeta opštine Drvar za 2019.godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

 



56. Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta opštine Drvar za 2019. godinu
Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za privredu, finansije i inspekcijske poslove

57. Prijedlog odluke o određivanju vrijednosti boda za izračunavanje naknade za uređenje gradskog građevinskog 
zemljišta za 2019. godinu

Predlagač: opštinski načelnik
Obradjivač: Služba za imovinsko-pravne i geodetske poslove

58. Izvještaj Opštinske izborne komisije Drvar o provedenim Opštim izborima  2018. godine
Predlagač i obradjivač: Opštinska izborna komisija

59. Izvještaj o radu Osnovne škole “Drvar” za školsku 2017/2018. godinu,  sa izvještajem o upisu učenika za školsku 
2018/19. godinu

Predlagač i obradjivač :  direktor Osnovne škole “Drvar”

60. Informacija   o  radu Srednje  škole Drvar  za  školsku 2017/2018.  godinu,  sa  izvještajem o upisu  učenika  za 
školsku  2018/19. godinu

Predlagač i obradjivač :  direktor Srednje škole Drvar

III

Za akte čije je donošenje utvrđeno ovim Programom smatra se da je prihvaćena inicijativa za njihovo donošenje.

Akti načelnika i opštinskih službi koji nisu utvrđeni ovim Programom upućuju se Opštinskom vijeću na razmatranje  
bez razmatranja inicijative za njihovo donošenje.

IV

Pored  Programom  rada  utvrđenih  poslova  i  zadataka,  Opštinsko  vijeće  će  obavljati  i  druge  poslove  iz  svoje 
nadležnosti.

V

Izvršavanje Programa rada prati Kolegijum Opštinskog vijeća.

Kolegijum Opštinskog  vijeća  razmatra  ostvarivanje  ovog  Programa i  preduzima  odgovarajuće  mjere  za  njegovo 
ostvarivanje.

VI

Poslovi i zadaci utvrđeni ovim Programom, kao i rokovi predviđeni za njihovo izvršenje obavezuju nosioce poslova i  
zadataka.

VII

Sjednice Opštinskog vijeća  održavaju se, u pravilu, jednom mjesečno.

U toku mjeseca avgusta određuje se pauza u radu Opštinskog vijeća zbog korištenja  godišnjih odmora,  osim u 
slučaju okolnosti koje ne dopuštaju odgađanje razmatranja, odnosno odlučivanja o određenom pitanju.

VIII

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Opštine Drvar", a objaviće se 
i na oglasnoj tabli Opštine Drvar. 

                                                                                                            P R E D S J E D N I K 
                                                                                                              OPŠTINSKOG VIJEĆA
                                                                                                                     Nikica Bosnić

        

 


