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Na temelju članka VI. 2. i VI. 4. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine», broj 1/94, 13/97, 22/02, 52/02, 18/03 63/03, 20/04, 71/05 i
72/05), članka 76. Ustava Kantona Središnja Bosna («Službene novine Kantona Središnja
Bosna» broj; 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98, 8/98, 10/00, 8/03, 2/04, 14/04), članka 13.
Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 49/06 i članka 36. Statuta Općine Jajce («Službene
novine Općine Jajce», broj 2/99, 1/00, 2/04 i 1/06), Općinsko vijeće Jajce na nastavku 31.
sjednice održane dana 17.07. 2008. godine, usvojilo je
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OPĆINE JAJCE

I TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Hrvati, Bošnjaci i Srbi, kao konstitutivni narodi, zajedno s ostalim građanima ostvaruju svoja
suverena prava u Općini Jajce, u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom
Kantona Središnja Bosna, federalnim i kantonalnim zakonima i ovim Statutom.
Članak 2.
Ovim Statutom se uređuje: samoupravni djelokrug Općine, organizacija, ovlaštenja i način
rada tijela vlasti Općine, njihov međusobni odnos, financiranje i imovina Općine,
sudjelovanje građana u odlučivanju i mjesna samouprava, javnost rada, propisi i druga akta
Općine, suradnja s federalnim i kantonalnim tijelima vlasti i drugim jedinicama lokalne
samouprave, kao i druga pitanja od značaja za rad Općine i njenih tijela.
Članak 3.
Službeno ime općine je: Općina Jajce.
Sjedište Općine je u Jajcu, ulica Nikole Šopa bb.
Članak 4.
Općina Jajce (u daljem tekstu: Općina) je teritorijalna jedinica lokalne samouprave, koja u
granicama zakona, regulira i upravlja određenim javnim poslovima temeljem vlastite
odgovornosti i u interesu svojih građana, u skladu sa zakonom.
Članak 5.
Područje općine Jajce, sukladno zakonu, čini grad Jajce, naseljena i nenaseljena mjesta: Bare,
Bavar, Biokovina, Bistrica, Božikovac, Bravnice, Brvanci, Bučići, Bulići, Carevo Polje,
Cvitović, Ćusine, Divičani, Dogani, Donji Bešpelj, Doribaba, Dubrave, Gornji Bešpelj,
Grabanta, Grdovo, Ipota, Karići, Kasumi, Kamenice, Klimenta, Kokići, Krezluk, Kruščica,
Kuprešani, Lendići, Lučina, Lupnica, Magarovci, Mile, Peratovci, Podlipci, Podmilačje,
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Prudi, Pšenik, Rika, Selište, Seoci, Smionica, Stare kuće, Šerići, Šibenica, Vinac, Vrbica,
Vukičevci, Zdaljevac, Žaovine i dio teritorija naseljenih mjesta Barevo, Drenov Do, Prisoje,
te Vlasinje podijeljenih crtom razgraničenja Daytonskim sporazumom.
Članak 6.
Općina ima svojstvo pravne osobe.
Jajce je, kao grad, utemeljeno 1392. godine.
Članak 7.
Općina će imati grb i zastavu, kao svoje simbole, o čijem izgledu i korištenju će odlučivati
Općinsko vijeće.
Simboli općine upotrebljavat će se uz simbole Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i
Hercegovine i Kantona Središnja Bosna, u skladu sa zakonom.
Općina ima svoj praznik kao Dan Općine.
Dan Općine biće određen odlukom Općinskog vijeća.
Način obilježavanja dana Općine uređuje se odlukom Vijeća.
Članak 8.
Općina ima svoj pečat.
Pravo na pečat, oblik i sadržaj, izradu, čuvanje, uporaba i uništenje pečata regulirat će se
posebnom odlukom Općinskog vijeća.
Članak 9.
Službeni jezici u Općini su: hrvatski, bosanski i srpski.
Službena pisma su latinica i ćirilica.
Članak 10.
Općinska tijela vlasti dužna su u svom radu osigurati efikasno i potpuno ostvarivanje svih
prava i sloboda građana koja su predviđena u Ustavu Federacije BiH i u aktima navedenim u
Aneksu Ustava Federacije BiH.
Općinska tijela vlasti dužna su u poslovima iz svoje nadležnosti surađivati sa svim
međunarodnim posmatračkim tijelima za ljudska prava koja su osnovana za Bosnu i
Hercegovinu i Federaciju BiH, kao i s nadzornim organima koji su osnovani na temelju
međunarodnih dokumenata navedenih u Aneksu.
Članak 11.
U općinskim tijelima vlasti konstitutivni narodi, zajedno s ostalima, bit će proporcionalno
zastupljeni, a bazirat će se na popisu stanovništva iz 1991. godine, dok se Aneks 7. u
potpunosti ne provede.
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Članak 12.
Općinska tijela vlasti dužna su u svome radu osigurati efikasno i potpuno ostvarivanje
principa ravnopravnosti spolova, a u skladu sa zakonskim propisima o ravnopravnosti
spolova u Bosni i Hercegovini.
Članak 13.
Tijela vlasti Općine osiguravaju suradnju s institucijom Ombudsmena za ljudska prava u
skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom
kantona Središnja Bosna i posebnim zakonom.

II SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE
Članak 14.
Općina ima vlastite nadležnosti koje su ustanovljene ustavom i zakonom i ima pravo baviti se
svim pitanjima od lokalnog značaja koja nisu isključena iz nadležnosti jedinice lokalne
samouprave, niti dodijeljena u nadležnost neke druge vlasti temeljem ustava i zakona.
Općina je samostalna u odlučivanju o pitanjima iz vlastitih nadležnosti i podliježe samo
nadzoru ustavnosti i zakonitosti ovlaštenih državnih tijela.
Članak 15.
U vlastite nadležnosti Općine spadaju nadležnosti utvrđene zakonom, osim u koliko zakon ne
odredi da neku nadležnost treba smatrati povjerenom, i to:
- obavlja upravne, stručne i druge poslove koji su zakonom i drugim propisima stavljeni
u nadležnost općinskih tijela vlasti, odnosno općinske uprave,
- organiziranje djelotvorne lokalne uprave,
- donošenje Proračuna i izvještaja o izvršenju Proračuna,
- donošenje Statuta,
- donošenje razvojnih strateških planova i stvaranje uvjeta za gospodarski razvitak i
upošljavanje,
- donošenje godišnjih planova razvitka Općine,
- donošenje prostornih i urbanističkih planova, te provedbenih planova, uključujući
zoniranje,
- donošenje planova i programa upravljanje imovinom Općine,
- utvrđivanje i provođenje stambene politike, te programa stambene i druge gradnje,
- utvrđivanje politike korištenja javnih dobara, te utvrđivanje načina i visine naknade za
korištenje javnih dobara,
- odlučivanje o raspolaganju, korištenju i upravljanju građevinskim zemljištem,
- upravljanje prirodnim resursima u kompetencijama svoje nadležnosti i odlučivanje o
raspodjeli sredstava ostvarenih upravljanjem prirodnim resursima,
- upravljanje komunalnom infrastrukturom i unaprjeđenje djelatnosti vodoopskrbe,
odvođenja i prerade otpadnih voda,
- upravljanje, sufinanciranje i unaprjeđenje djelatnosti u oblasti prikupljanja i odlaganja
otpada i uređenja deponija,
- upravljanje, financiranje i unaprjeđenje djelatnosti održavanja čistoće javnih
prometnica, javnih parkirališta, parkova, obala rijeka i gradskih groblja,
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upravljanje i sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i sanacije lokalnih putova,
mostova i javnih parkirališta i javne rasvjete,
organiziranje i unaprjeđenje djelatnosti u lokalnom i javnom prijevozu,
utvrđivanje i provođenje politike uređenja javnih prostora i naselja i poboljšanja uvjeta
ambijentalne kvalitete življenja građana,
provodi aktivnosti i mjere o uređenju okoliša i zaštite biljnog i životinjskog svijeta,
utvrđuje nazive za naseljena mjesta i dijelove naseljenih mjesta (sela, ulice, zaseoci),
u suradnji s nadležnim tijelima Federacije i Kantona provodi aktivnosti i postupke u
obnovi porušenog i oštećenog stambenog fonda i stvaranje uvjeta za povratak
prognanih i izbjeglih osoba,
utvrđuje politiku predškolskog obrazovanja, unaprjeđenje mreže ustanova, te
osnivanja, upravljanja i financiranja javnih ustanova predškolskog obrazovanja,
osniva, upravlja i financira ustanove osnovnog obrazovanja, te utvrđuje politiku za
unaprjeđenje rada ovih javnih ustanova,
osniva, upravlja i financira javne ustanove za zadovoljenje potreba građana u
djelatnosti kulture i sporta,
utvrđuje politiku razvoja i unaprjeđenja djelatnosti u kulturi i sportu i vrši izgradnju
objekata za zadovoljenje potreba građana u tome,
sudjeluje u kreiranju politike za razvoj i unaprjeđenje kvaliteta usluga u djelatnosti
zdravstva, socijalne zaštite, srednjeg i osnovnog obrazovanja, te ocjene rada ustanova
iz navedenih oblasti,
osigurava financijska sredstva, prema svojim mogućnostima, za unaprjeđenje rada i
kvalitete usluga ustanova u oblasti zdravstva, socijalne zaštite i srednjeg obrazovanja,
osniva javna poduzeća i komunalne djelatnosti, te analizira i ocjenjuje rad uprave
javnog poduzeća,
analizira stanje javnog reda i mira, sigurnosti ljudi i imovine, te sudjeluje u
predlaganju mjera s nadležnim tijelima na poboljšanju stanja vezanog za sigurnost,
organizira, provodi i odgovorna je za mjere zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih
dobara, od elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa,
uspostavlja i vrši inspekcijski nadzor nad izvršavanjem propisa iz vlastitih nadležnosti,
donosi propise iz svoje nadležnosti o porezima, naknadama, doprinosima i
pristojbama,
raspisuje referendum za područje općine,
odlučuje o raspisivanju javnog zajma o zaduživanju Općine,
analizira stanje higijene i zdravlja ljudi i poduzima mjere na osiguranju propisane
higijene i zdravlja ljudi,
osigurava uvjete rada lokalnih radio i TV stanica, sukladno zakonu,
osigurava i vodi evidenciju o osobnim stanjima građana i biračkih popisa,
osniva mjesne zajednice i uspostavlja organizaciju mjesne samouprave,
donosi programe mjera radi postizanja jednakosti spolova, te osigurava vođenje
statističkih podataka i informacija vezanih za spolove građana
obavlja i druge poslove sukladno ustavu i zakonu.
Članak 16.

Pored poslova iz vlastite nadležnosti Općina će obavljati i povjerene poslove u ime i za račun
federalnih odnosno kantonalnih vlasti.
Prije povjeravanja poslova od strane federalnih i kantonalnih vlasti Općina će zahtijevati
provođenje prethodnih konzultacija s nadležnim višim organima vlasti, a poštujući načela
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supsidijarnosti i sposobnosti općinskih organa da te poslove djelotvorno obavlja, a kao i radi
osiguranja i dodjele potrebnih sredstava za obavljanje povjerenih poslova.
Članak 17.
Povjereni poslovi koji se budu prenijeli na općinu, od viših organa vlasti, obavljat će se u
kvantitetu i do vremena za koje budu osigurana odobrena i doznačena sredstva za njihovo
obavljanje.

III TIJELA OPĆINE
Članak 18.
Tijela Općine su Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

A. Općinsko vijeće
Članak 19.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine.
Članak 20.
Općinsko vijeće sastoji se od 25 vijećnika.
Trajanje mandata općinskih vijećnika uređuje se ustavom i zakonom.
Članak 21.
Općinske vijećnike biraju, demokratskim putem, birači na neposrednim i tajnim izborima na
cijelom području Općine, u skladu sa ustavom i zakonom.
Svaki birač ima pravo glasati za bilo koju registriranu stranku i neovisnog kandidata i biti
biran za vijećnika.
Svaka politička stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta srazmjerno procentu osvojenih
glasova od ukupnog broja glasova.
Članak 22.
Općinsko vijeće će se konstituirati u zakonom propisanom roku, a nakon objave rezultata
izbora i potvrde vijećničkih mandata od nadležnog izbornog povjerenstva.
Članak 23.
Općinsko vijeće je konstituirano izborom predsjedatelja i njegovog zamjenika na prvoj
sjednici Vijeća na kojoj je prisutna većina općinskih viječnika.
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Članak 24.
Vijećnik vrši svoju dužnost prema svome slobodnom uvjerenju, a na dobrobit svih građana
Općine.
Vijećnik se u javnom životu treba ponašati sukladno Etičkom kodeksu koji donosi Vijeće.
Članak 25.
Sjednicama Općinskog vijeća predsjedava predsjedatelj, rukovodi njegovim radom i zastupa
Općinsko vijeće, a u okviru njegovih prava i dužnosti.
Predsjedatelja bira Vijeće iz reda vijećnika po postupku propisanom u svom poslovniku.
Za vrijeme privremene odsutnosti predsjedatelja sjednicom Općinskog vijeća predsjedava
zamjenik predsjedatelja.
Zamjenika predsjedatelja bira Vijeće iz reda vijećnika po postupku propisanom u svom
poslovniku.
Članak 26.
Predsjedatelj Općinskog vijeća, njegov zamjenik i Općinski načelnik ne mogu biti iz reda
istog konstitutivnog naroda.
Prava i dužnosti predsjedatelja Općinskog vijeća su: predstavlja Vijeće, sudjeluje u pripremi,
saziva i predsjedava sjednicama Vijeća, pokreće inicijativu za razmatranje pitanja iz
djelokruga Vijeća, stara se o realizaciji programa Vijeća, stara se o poštivanju Poslovnika o
radu Vijeća, stara se o odnosima i suradnji Vijeća s Općinskim načelnikom, općinskim
službama za upravu i drugim institucijama, potpisuje akte koje donosi Vijće, vrši i druge
poslove u skladu s zakonom, ovim Statutom i Poslovnikom o radu Vijeća.
Zamjenik predsjedatelja vijeća zamjenjuje predsjedatelja kada je on privremeno spriječen u
obavljanju svojih poslova.
Za vrijeme dok zamjenjuje predsjedatelja Vijeća zamjenik ima ovlasti i zadaće kao i
predsjedatelj Vijeća.
Članak 27.
Predsjedatelj Općinskog vijeća vrši funkciju profesionalno.
Zamjenik predsjedatelja svoju dužnost obnaša volonterski.
Članak 28.
Sjednice Općinskog vijeća su javne.
Sjednice Općinskog vijeća mogu biti zatvorene za javnost, samo izuzetno, o čemu će odluku
donositi Vijeće, a u slučajevima kada je zakonom propisano da se o određenim pitanjima
raspravlja na sjednicama zatvorenim za javnost.
Općinsko vijeće objavljuje svoje izvještaje o zasjedanju i donesenim odlukama, te drugim
općim aktima.
Na sjednici Općinskog vijeća vodi se pisani i tonski zapisnik.
Članak 29.
U vršenju svojih dužnosti vijećnik ima pravo:
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predlagati Općinskom vijeću donošenje odluka i drugih akata, te razmatranje pojedinih
pitanja iz njegova djelokruga
- očitovati se o svim pitanjima što su na dnevnom redu Općinskog vijeća,
- biti biran u radna tijela Općinskog vijeća,
- postavljati pitanja Općinskom načelniku i nadležnim općinskim službama za upravu,
javnim ustanovama i poduzećima čiji je osnivač Općina ili obavljaju poslove od
javnog interesa a imaju sjedište u Općini,
- kroz pokretanje rasprava i inicijativa brinuti se o stvarnim potrebama građana Općine
Ostala prava i dužnosti općinskih vijećnika utvrđuju se Poslovnikom o radu Vijeća.
Članak 30.
Općinsko vijeće u okviru svojih nadležnosti:
- priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja Statuta Općine,
- usvaja Proračun Općine i izvještaj o izvršenju Proračuna Općine,
- donosi prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove,
uključujući zoniranje,
- donosi programe uređenja građevinskog zemljišta,
- donosi plan upravljanja i korištenje javnih površina,
- osniva općinske upravne organizacije koje nisu u sastavu općinskih organa uprave,
- donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine,
- donosi odluku o zaduživanju Općine,
- osniva poduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa Općine,
- donosi odluke o porezima, pristojbama, naknadama i doprinosima u Općini, sukladno
zakonu,
- donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i osnivanje mjesnih zajednica,
- donosi odluke o nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta,
- donosi odluke o kategorizaciji i mreži lokalnih putova,
- donosi odluke o raspolaganju korištenju i upravljanju građevinskim i drugim
zemljištem u državnoj svojini,
- odlučuje o upravljanju prirodnim resursima iz svoje nadležnosti i odlučuje o raspodjeli
sredstava od korištenja prirodnih resursa,
- donosi odluke o upravljanju i korištenju lokalne komunalne infrastrukture iz oblasti
vodoopskrbe,
- donosi odluke o načinu upravljanja, sufinanciranju i unaprjeđenje djelatnosti u oblasti
prikupljanja i odlaganju otpada i uređenje deponije,
- donosi odluke o načinu financiranja i unaprjeđenje djelatnosti iz oblasti usluga
zajedničke komunalne potrošnje i donošenje godišnjeg programa za obavljanje tih
usluga,
- donošenje odluke o načinu financiranja i programa unaprjeđenja izgradnje,
rekonstrukcije i održavanja lokalnih putova,
- donosi programe unaprjeđenja razvoja kulture i sporta, te donosi odluke o izgradnji
sportskih i kulturnih objekata,
- donosi odluke o proglašenju blagdana / praznika Općine,
- donosi odluke o nagradama i priznanjima u Općini,
- donosi odluke o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanju u Općini,
- donosi program zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nesreća,
- donosi odluku o raspisivanju referenduma,
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donosi odluku o platnim razredima i koeficijentima za plaću državnih službenika i
namještenika,
- donosi odluku o koeficijentu za plaće predsjedatelju Općinskog vijeća, načelniku i
općinskom javnom pravobranitelju i njegovom zamjeniku,
- bira i razrješava predsjedatelja Općinskog vijeća i njegovog zamjenika,
- razmatra godišnje izvještaje o radu Općinskog načelnika,
- razmatra godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju javnih ustanova i javnih
poduzeća kojima je osnivač,
- razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike jedinice lokalne samouprave i
aktivnostima načelnika,
- kreira općinsku politiku iz svih oblasti života i rada građana Općine,
- donosi poslovnik o svom radu,
- donosi odluke o udruživanju Općine u savez i druge oblike udruživanja,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.
Općinski vijećnici odgovaraju za ustavnost i zakonitost akata koje Vijeće donosi u okviru
svojih nadležnosti.
Članak 31.
Općinsko vijeće odlučuje i donosi akte iz svoje nadležnosti većinom glasova izabranih
vijećnika, osim u slučajevima propisanih ovim Statutom.
Statut Općine Općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom ukupnog broja izabranih
vijećnika.
Članak 32.
Glasanje u Općinskom vijeću je javno.
Ako Vijeće ocjeni da treba provesti tajno glasanje o nekoj stvari o tome donosi odluku.
Vijećnici glasaju tako da se izjašnjavaju «za prijedlog», «protiv prijedloga» ili «suzdržan-a».
Članak 33.
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća uređuje se: konstituiranje i organizacija Vijeća, prava i
obveze vijećnika, način rada Vijeća, akti Vijeća i postupka donošenja, javnost rada Vijeća,
postupak kandidiranja izbora, imenovanja i razrješenja u Vijeću, odnos Vijeća i načelnika, te
druga pitanja koja su značajna za rad Vijeća.
Poslovnik se donosi većinom glasova izabranih vijećnika.
Članak 34.
Vijeće može osnivati savjete, povjerenstva i odbore kao svoja radna tijela u svrhu priprema
odluka iz njegove nadležnosti.
Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se Poslovnikom o radu
Vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnivanju radnog tijela.
Prilikom imenovanja radnih tijela Općinsko vijeće će voditi računa da sastav tijela osigurava
nacionalnu jednakost i jednakopravnost spolova.
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Članak 35.
Općinsko vijeće osniva stručnu službu Općinskog vijeća za obavljanje stručnih i
administrativnih, tehničkih i drugih poslova vezanih za rad Općinskog vijeća.
Stručnom službom rukovodi tajnik Općinskog vijeća.
Tajnik Općinskog vijeća je rukovodeći državni službenik i za svoj rad i rad stručne službe
Općinskog vijeća odgovara Općinskom vijeću.
Unutarnje ustrojstvo i način rada stručne službe utvrđuje se pravilnikom o unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji.
Članak 36.
Vijećnici za svoj rad u Vijeću imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Vijeća.
Nespojive su funkcije vijećnika s funkcijom načelnika, rukovodećeg i drugog državnog
službenika i drugim funkcijama u skladu s posebnim zakonom.

B. Općinski načelnik
Članak 37.
Općinski načelnik je nositelj izvršne vlasti Općine.
Članak 38.
Općinski načelnik u svome mandatu dužnost obavlja profesionalno.
Na prava i obveze koje se odnose na radnopravni status Općinskog načelnika, ako nisu
uređena posebnim zakonom, primjenjuju se propisi kojima se uređuje status državnih
službenika.
Članak 39.
Općinski načelnik u okviru svoje nadležnosti:
- predstavlja i zastupa Općinu,
- donosi opće akte iz svoje nadležnosti,
- izrađuje i Vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog Proračuna Općine, razvojne i
ekonomske planove, investicijske programe, prostorne i urbanističke planove, te ostale
planske i regulacijske dokumente koji se odnose na korištenje i upravljanje
građevinskim i ostalim zemljištem, te javnim površinama,
- predlaže odluke i druge akte Vijeću,
- izvršava Proračun Općine i osigurava primjenu odluka i drugih akata Vijeća,
- provodi politiku Općine koju je kreiralo Općinsko vijeće i utvrdilo svojim općim
aktima,
- izvršava zakone i druge propise čije je izvršenje povjereno općini kao jedinici lokalne
samouprave,
- utvrđuje organizaciju općinskih službi za upravu i stručnih službi i nadzire njihov rad,
- donosi pravilnik o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu,
- realizira suradnju Općine s drugim općinama, gradovima, međunarodnim i drugim
organizacijama, sukladno odlukama i zaključcima Općinskog vijeća,
- podnosi Općinskom vijeću godišnji plan svoga rada,
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-

podnosi Općinskom vijeću izvještaj o ostvarivanju politike Općine i o svojim
aktivnostima,
odlučuje o pitanjima iz radnog odnosa uposlenika sukladno zakonu,
brine se o zakonitom i pravodobnom obavljanju poslova iz mjerodavnosti općinskih
upravnih službi i poduzima mjere za osiguravanje njihova učinkovitijeg rada.

Općinski načelnik je odgovoran za ustavnost i zakonitost akata koje donosi, odnosno predlaže
Općinskom vijeću.
Članak 40.
Općinskog načelnika izravno biraju birači registrirani da glasaju u Federaciji Bosne i
Hercegovine za Općinu Jajce u kojoj se provodi izbor općinskog načelnika.
Članak 41.
Općinski načelnik obnaša dužnost za vrijeme mandata na koji je izabran.
Kada bude izabran Općinski načelnik mora podnijeti ostavku na svaku od nespojivih dužnosti
prije preuzimanja mandata, u skladu sa zakonom.
Općinski načelnik može podnijeti ostavku.
Općinski načelnik može biti opozvan.
Članak 42.
Postupak izbora i opoziva Općinskog načelnika provodi se sukladno zakonskim propisima u
Bosni i Hercegovini i Federaciji Bosne i Hercegovine.
Članak 43.
U slučaju kada Općinsko vijeće bude donijelo odluku o prihvaćanju inicijative za pokretanje
postupka opoziva općinskog načelnika, postupak u kojem će građani svojim neposrednim i
tajnim izjašnjavanjem donijeti konačnu odluku o postupku opoziva (referendum) provest će
se u roku od 60 dana od dana donesene odluke Vijeća o prihvaćanju inicijative za pokretanje
postupka opoziva.
Mandat Općinskom načelniku prestaje ukoliko natpolovična većina građana koji su glasali
donese odluku o opozivu.
Odluka građana je obvezujuća za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.
Nakon glasanja o opozivu novi izbori za Općinskog načelnika raspisuju u skladu sa zakonom.
Članak 44.
U slučaju prestanka mandata Općinskog načelnika iz razloga propisanih zakonom, dužnost
Općinskog načelnika do izbora novog vrši osoba izabrana od strane Općinskog vijeća
natpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Općinskog vijeća.
Općinskog načelnika za vrijeme privremene odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje dužnosnik
ili djelatnik općinskih organa uprave kojeg on ovlasti.
Ako Općinski načelnik podnese ostavku dužan je ostati na dužnost do izbora novog
Općinskog načelnika.
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IV USTROJSTVO OPĆINSKE UPRAVE
Članak 45.
Za obavljanje upravnih, stručnih i drugih poslova koji su zakonom i drugim propisima
stavljeni u nadležnost jedinica lokalne samouprave u Općini se osnivaju Općinski organi
uprave.
Općinski organi uprave su općinske službe za upravu.
Općinski organi uprave osnivaju se i ukidaju i njihov djelokrug utvrđuje se aktom u skladu sa
zakonom.
Članak 46.
Općinski organi uprave u okviru svoje nadležnosti obavljaju slijedeće upravne i stručne
poslove:
1) izvršavaju zakone i druge propise;
2) izvršavaju općinske propise i druge opće akte iz samoupravnog djelokruga općine;
3) rješavaju u upravnom postupku o pravima, obvezama i pravnim interesima građana i
pravnih osoba;
4) daju inicijativu za rješavanje određenih pitanja iz samoupravnog djelokruga općine;
5) obavljaju nadzor nad djelatnošću javnih poduzeća i javnih ustanova kojima je osnivač
Općina;
6) pripremaju nacrte općih akata iz nadležnosti tijela vlasti;
7) pripremaju analize, projekcije, studije za provedbu općinskih politika,
8) prate stanje u oblastima za koje su osnovane i odgovaraju za stanja u tim oblastima.
Članak 47.
Za obavljanje određenih stručnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Općinskog načelnika i
općinskih službi za upravu mogu se osnivati stručne, tehničke odnosno zajedničke službe.
Službe iz prethodnog stavka osniva Općinski načelnik.
Aktom o osnivanju stručnih, tehničkih odnosno zajedničkih službi uređuje se: naziv službe,
nadležnost, rukovođenje, odgovornost i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad službe.
Općinski načelnik vrši koordinaciju, usklađivanje i usmjeravanje rada općinskih upravnih
službi i drugih stručnih, tehničkih odnosno zajedničkih službi i vrši nadzor nad njihovim
radom u skladu sa Ustavom i zakonom.
Članak 48.
Općinski načelnik rukovodi svim općinskim službama za upravu i u tom pogledu ima
ovlaštenja utvrđena Ustavom, zakonom, Statutom općine i drugim propisima.
Radom općinske službe za upravu rukovodi šef službe kao rukovodeći državni službenik.
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V. JAVNE SLUŽBE
Članak 49.
U okviru samoupravnog djelokruga Općina osigurava obavljanje javnih službi osnivanje
javnih ustanova, radi trajnog i nesmetanog obavljanja djelatnosti u javnom društvenom
interesu sukladno zakonu.
Općinsko vijeće svojom odlukom osniva javne ustanove kada ocijeni da za njihovo osnivanje
postoji javni interes i pravno utemeljenje.
Članak 50.
U okviru samoupravnog djelokruga Općina osniva javna poduzeća radi obavljanja djelatnosti
za koje ocijeni da su od javnog društvenog interesa.
Općinsko vijeće svojom odlukom osniva javna poduzeća u oblasti komunalnih djelatnosti,
koja su obvezna osigurati trajno i kvalitetno obavljanje tih djelatnosti i za održavanje
komunalnih objekata i uređaja, a naročito djelatnosti: opskrba pitkom vodom, odvodnja i
pročišćavanje otpadnih voda, odvoz smeća i čišćenje javnih i zelenih površina, uređivanje i
održavanje groblja, uređivanje i rad gradskih tržnica, obavljanje dimnjačarskih poslova i
drugih djelatnosti sukladno zakonu.
Posebnom odlukom mogu se odrediti i druge djelatnosti što su pod uvjetima određenim
zakonom od javnog društvenog interesa ili Općinsko vijeće ocijeni da su od javnog
društvenog interesa za Općinu.
Članak 51.
Općinski načelnik putem općinskih službi za upravu prati rad, daje preporuke i poduzima
mjere prema javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji je osnivač Općinsko vijeće.
Upravni odbori javnih ustanova i skupštine javnih poduzeća dužni su najmanje jednom
godišnje podnijeti izvještaj o svom radu i radu navedenih pravnih subjekata Općinskom vijeću
na razmatranje.

VI. MEĐUSOBNI ODNOSI OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA
Članak 52.
Međusobni odnosi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika temelje se na načelima
međusobnog uvažavanja i suradnje, uz pojedinačnu odgovornost za ostvarivanje vlastitih
nadležnosti i zajedničkoj odgovornost za funkcioniranje Općine kao jedinice lokalne
samouprave.
Članak 53.
Općinski načelnik je dužan u roku propisanim proračunskim kalendarom Općinskom vijeću
dostaviti prijedlog proračuna za narednu godinu.
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Članak 54.
U roku predviđenim proračunskim kalendarom Općinsko vijeće, većinom ukupnog broja
vijećnika, usvaja Proračun Općine.
Najdulje devedeset dana nakon početka Proračunske godine Općinsko vijeće je dužno usvojiti
Proračun Općine.
Ukoliko Općinsko vijeće ne usvoji Proračun u roku iz prethodnog stavka Općinski načelnik
proglašava Proračun Općine, koji stupa na snagu nakon objave u «Službenim novinama
Općine Jajce».
Članak 55.
Do usvajanja novog Proračuna, a najdulje devedeset dana, financiranje rada i funkcioniranje
rada Općine bit će do realizacije Proračuna za isto razdoblje prethodne godine, umanjeno za
kapitalne investicije, osim onih kapitalnih investicija čija se realizacija nastavlja u tekućoj
godini.
Članak 56.
Ukoliko Općinski načelnik smatra da usvojeni Proračun u određenoj poziciji može ugroziti
funkcioniranje Općine kao jedinice Lokalne samouprave, može u roku od sedam dana tražiti
arbitražu.
U koliko Općinsko vijeće ili jedna trećina vijećnika Vijeća smatraju da proglašeni Proračun
od strane Općinskog načelnika u određenoj poziciji može ugroziti funkcioniranje Općine kao
jedinice lokalne samouprave, mogu u roku od sedam dana tražiti arbitražu.
Sukladno zakonu arbitražu vrši tijelo koje uspostavi Federalno ministarstvo financija, čiji
nalaz je obvezujući za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika.
Do donošenja arbitražne odluke Proračun Općine se izvršava.
Članak 57.
Općinski načelnik može u roku od tri dana od dana donošenja određene odluke ili drugog akta
zatražiti od Općinskog vijeća da preispita odluku odnosno akt koji smatra neustavnim ili
nezakonitim.
Općinsko vijeće dužno je preispitati svoju odluku odnosno drugi akt u roku od trideset dana i
izvijestiti Općinskog načelnika o svojoj odluci, do kada se taj akt neće izvršavati.
Ako Općinsko vijeće potvrdi svoju odluku odnosno akt, Općinski načelnik može u roku od 15
dana pokrenuti postupak preispitivanja odluke odnosno akta pred nadležnim tijelom sukladno
Ustavu i zakonu.
Članak 58.
Općinsko vijeće može u roku od tri dana od dana donošenja određene odluke ili drugog akta
zatražiti od Općinskog načelnika da preispita odluku, odnosno akt koji je donio, a koji smatra
neustavnim ili nezakonitim.
Općinski načelnik dužan je preispitati svoju odluku odnosno drugi akt u roku od 30 dana i
izvijestiti Općinsko vijeće o svojoj odluci, do kada se taj akt neće izvršavati.
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Ako Općinski načelnik potvrdi svoju odluku odnosno svoj akt Općinsko vijeće može u roku
od 15 dana pokrenuti postupak preispitivanja odluke odnosno akta pred nadležnim tijelom
sukladno Ustavu i zakonu.
Članak 59.
Općinski načelnik može u roku od tri dana nakon donošenja određene odluke odnosno drugog
akta zatražiti od Općinskog vijeća preispitivanje njegove odluke odnosno drugog akta, koju
smatra štetnom za Općinu i čije izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese ili
imovinu Općine.
Općinsko vijeće dužno je preispitati svoju odluku odnosno drugi akt, a do tada se doneseni akt
neće primjenjivati.
Članak 60.
Općinsko vijeće može u roku od tri dana nakon donošenja određene odluke odnosno drugog
akta zatražiti od Općinskog načelnika preispitivanje njegove odluke odnosno drugog akta,
koju smatra štetnom za Općinu i čije izvršenje može proizvesti nepopravljivu štetu po interese
ili imovinu Općine.
Općinski načelnik dužan je preispitati svoju odluku odnosno drugi akt, a do tada se doneseni
akt neće primjenjivati.
Članak 61.
Općinski načelnik je dužan redovito informirati Općinsko vijeće o ostvarivanju politike
Općine i o svojim aktivnostima odgovarati na vijećnička pitanja i inicijative.
Općinski načelnik podnosi izvještaj o ostvarivanju politike Općine kroz svoj godišnji izvještaj
o radu, kao i po potrebi kada on ocijeni da je to potrebno ili kada Vijeće od njega zatraži da
podnese izvještaj o ostvarivanju politike za određene oblasti života i rada građana.
Na vijećnička pitanja i inicijative Općinski načelnik je dužan dati odgovor pisanim aktom ili
usmeno na narednoj sjednici Općinskog vijeća, a najdalje u roku od 60 dana od postavljenog
pitanja odnosno date inicijative.
Članak 62.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti prijedlog odluke ili drugog akata, odnosno informaciju
koju podnese Općinski načelnik.
Općinsko vijeće je dužno razmotriti prijedlog odluke ili drugog akta u roku najmanje od 30
dana od dana dostave prijedloga odnosno akta.
U ovisnosti o važnosti pitanja o kojima će raspravljati Općinsko vijeće odluku o terminu
sazivanja sjednice Vijeća koncenzusom utvrđuju predsjednici klubova vijećnika, predsjednik
Općinskog vijeća i Općinski načelnik.
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VII FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE
Članak 63.
Općina ima pokretnu i nepokretnu imovinu kojom slobodno raspolaže, kao i na sva prava koja
proistječu iz slobodnog raspolaganja vlastitom imovinom.
Općina ima pravo na odgovarajuće izvore financiranja kojima slobodno raspolaže, a služe za
financiranje funkcija Općine kao jedinice lokalne samouprave.
Članak 64.
Tijela vlasti imovinom Općine moraju upravljati sukladno zakonu i drugim propisima u
interesu lokalnog stanovništva i s pozornosti dobrog domaćina.
Članak 65.
Općinsko vijeće odlučuje o nabavci, korištenju, upravljanju i raspolaganju imovinom Općine.
Članak 66.
Općina ima pravo, u skladu sa zakonom dodijeljenim nadležnostima, na odgovarajuće
financijske izvore u raspodjeli prihoda, koji se ostvaruju na nivou Bosne i Hercegovine.
Članak 67.
Općina ostvaruje prihode:
- udjelom u raspodjeli prihoda od dijeljenih poreza,
- od poreza na imovinu, promet nekretnina i drugih poreza sukladno propisima,
- udjelom u porezu na plaću uplaćenom u Općini,
- od naknada po osnovu korištenja i uređenja zemljišta,
- naknada i pristojbi koje se ostvare temeljem odluka Općinskog vijeća,
- novčanih kazni temeljem odluka Općinskog vijeća,
- ostvarenih kamata sukladno zakonu,
- prihoda od upotrebe i prodaje imovine,
- prihoda od prirodnih dobara u vlasništvu Općine,
- darova, pomoći i donacija,
- prihoda od samodoprinosa,
- prihoda od proračunskih korisnika,
- prihoda od transfera i grantova viših nivoa vlasti,
- drugih prihoda utvrđenih zakonom ili odlukom Vijeća.
Članak 68.
Sredstva Proračuna koriste se za financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine, kao i
drugih korisnika Proračuna u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje.
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Članak 69.
Svi prihodi i rashodi Općine uređuju se godišnjim proračunom.
Svi prihodi i primitci, rashodi i izdatci iskazuju se u proračunu na bruto načelu.
Proračun mora biti uravnotežen tako da ukupni prihod i primitci pokrivaju ukupne rashode i
izdatke.
Članak 70.
O izvršenju proračuna Općine neposredno je odgovoran Općinski načelnik.
Općinski načelnik obvezan je pravovremeno dostaviti izvještaj o izvršenju Proračuna Općine
za prethodnu godinu Općinskom vijeću radi usvajanja.
Članak 71.
Općina može udruživati svoja sredstva sa sredstvima drugih općina i gradova radi izgradnje
objekata ili obavljanja djelatnosti od zajedničkog interesa.
Aktom o udruživanju sredstava utvrđuje se visina sredstava i njihova namjena, način
osiguranja, rokovi i druge obveze Općine u svezi udruživanja tih sredstava.
Članak 72.
Nadzor i kontrola nad zakonitošću i svrhovitom upotrebom proračunskih sredstava vršit će se
sukladno zakonu.

VIII MJESNA SAMOUPRAVA I SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 73.
Mjesna samouprava u Općini ostvaruje se u mjesnoj zajednici, kao obveznom obliku
samouprave.
Članak 74.
Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće.
Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvrđuje se naziv, sjedište, područje mjesne zajednice,
mjesna područja, odnosno drugi dijelovi mjesne zajednice, kao i druga pitanja u vezi s
ostvarivanjem mjesne samouprave.
Članak 75.
Građani u mjesnoj zajednici kroz tijela mjesne zajednice odlučuju o poslovima značajnim za
život i rad na području mjesne zajednice, a osobito:
-

pokreću i sudjeluju u javnoj raspravi u pripremi i donošenju urbanističkog plana na
području mjesne zajednice,
pokreću inicijative, daju mišljenja i sudjeluju u gradnji komunalnih objekata i
objekata u općoj upotrebi (izgradnja i održavanje putova, vodovoda, kanalizacione
mreže i dr.),
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-

-

pokreću i sudjeluju u raspravama o inicijativama i aktivnostima za razvitak
gospodarstva i društvenih djelatnosti (zadruge, otkupne stanice, organiziranje tečajeva
i edukacija iz određenih oblasti),
brinu o zaštiti ugroženih osoba i pokreću inicijative za njihovu zaštitu u suradnji sa
stručnim tijelima iz oblasti socijalne zaštite,
staraju se o razvitku kulture i sporta i stvaraju uvjete za dostupnost objekata ove
namjene za sve građane, a posebno mladež,
pokreću i sudjeluju u akcijama uređenja naselja, izgradnje i održavanja parkova,
javnih površina, igrališta, groblja i uređenje okoliša.
stvaraju uvjete i poduzimaju mjere za očuvanje i zaštitu prirodnih vrijednosti,
odlučuju o drugim poslovima i potrebama građana utvrđenim Statutom mjesne
zajednice.
Članak 76.

Mjesna zajednica može biti utemeljena za jedno naseljeno mjesto, više međusobno vezanih
manje naseljenih mjesta ili za veći dio naselja koje u odnosu na ostale dijelove naselja čini
cjelinu.
Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani, udruge građana s područja
naseljenog mjesta za čije se područje predlaže osnivanje nove mjesne zajednice, Općinsko
vijeće i Općinski načelnik.
Članak 77.
O inicijativi za osnivanje mjesne zajednice građani jednog naseljeno mjesta, više međusobno
uvezanih manjih naseljenih mjesta ili većeg dijela naselja koje u odnosu na ostale dijelove
naselja čini cjelinu izjašnjavaju se na zboru građana.
Glasanje na zboru građana provodi se javno.
Ako se o inicijativi izjasnilo natpolovična većina na zboru prisutnih građana potvrđena
inicijativa o opravdanosti osnivanja mjesne zajednice se, sa zapisnikom o rezultatima
glasanja, prosljeđuje Općinskom vijeću na razmatranje i donošenje odluke o osnivanju mjesne
zajednice.
Članak 78.
U odluci o osnivanju mjesne zajednice utvrđuju se: naziv, sjedište, područje mjesne zajednice,
mjesna područja, odnosno dijelovi mjesne zajednice ako ih ima, te druga pitanja u ovisnosti
donesene odluke Općinskog vijeća.
Članak 79.
Mjesna zajednica ima svojstvo pravne osobe u okviru prava i dužnosti utvrđenih njenim
Statutom i odlukom o utemeljenju.
Mjesna zajednica se upisuje u registar mjesnih zajednica koji vodi tajnik Općinskog vijeća.
Rješenje o upisu mjesne zajednice u registar mjesnih zajednica donosi tajnik Općinskog
vijeća.
Način vođenja registra mjesnih zajednica utvrđuje se odlukom Općinskog vijeća.
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Članak 80.
Mjesna zajednica ima statut, koji treba biti usklađen sa ovim Statutom i odlukom o
utemeljenju mjesne zajednice.
Statut mjesne zajednice usvajaju građani na svom zboru.
Statut je usvojen ako je za njega glasala većina građana upisana u popis birača te mjesne
zajednice.
Statutom mjesne zajednice utvrđuju se poslovi koje vrši mjesna zajednica, tijela i postupak
izbora, organizacija i rad tijela, način odlučivanja, financiranje mjesne zajednice, postupak
provođenja referenduma mjesne zajednice i druga pitanja od značaja za rad mjesne zajednice.
Članak 81.
Postupak po podnesenoj inicijativi za osnivanje mjesne zajednice do donošenja odluke o
osnivanju, izrada nacrta statuta mjesne zajednice i provođenje rasprave do njegovog usvajanja
provodi tajnik Općinskog vijeća.
Članak 82.
Tijela mjesne zajednice su vijeće mjesne zajednice i predsjednik mjesne zajednice.
Broj članova i tijela mjesne zajednice, način izbora, mandat članova, nadležnost,
predstavljanje i zastupanje reguliraju se statutom mjesne zajednice.
Članak 83.
Odlukom Općinskog vijeća, na prijedlog Općinskog načelnika, mogu se na mjesnu zajednicu
prenijeti određeni stručni poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine, koji su od
neposrednog interesa za prava građana mjesne zajednice kao što su: prikupljanje podataka
radi naplate komunalne naknade, evidencije o korištenju javnih površina, određeni poslovi iz
građanskih stanja i dr.
U Proračunu Općine se osiguravaju sredstva mjesnoj zajednici za obavljanje prenesenih
stručnih poslova.
Članak 84.
U postupku pripremanja i usvajanja Statuta Općine, planova razvoja i prostornih planova
obvezno će biti konzultirani zborovi građana mjesnih zajednica.
Konzultaciju u postupcima pripremanja i usvajanja akata iz prethodnog stavka dužni su
zatražiti Općinsko vijeće i Općinski načelnik.
Članak 85.
Vijeće mjesne zajednice može davati inicijative o svim pitanjima iz nadležnosti Općinskog
vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 86.
Sredstva za rad mjesna zajednica stječe:
- putem lokalnog samodoprinosa,
- sredstva koja se prenesu mjesnoj zajednici za financiranje prenesenih stručnih poslova,
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- naknadama od usluga koje obavlja mjesna zajednica,
- donacija i poklona pravnih i fizičkih osoba,
- pomoći iz Proračuna Općine.
Općinsko vijeće će posebnom odlukom utvrditi kriterije i ukupnu visinu sredstava u
proračunu Općine za rad i funkcioniranje mjesnih zajednica, kao i kriterije za podjelu tih
sredstava na mjesne zajednice, te način i uvjete korištenja tih sredstava.
Članak 87.
Nadzor nad radom tijela mjesne zajednice vrši Općinsko vijeće.
Vijeća mjesnih zajednica na kraju kalendarske godine podnose izvještaj Općinskom vijeću o
provedbi svog programa rada i financijskog poslovanja.
U slučajevima utvrđenih potreba Općinsko vijeće može osnovati svoju stručnu komisiju koja
će izvršiti reviziju financijskog poslovanja u mjesnoj zajednici.
Članak 88.
Izravno sudjelovanje građana u pitanjima iz nadležnosti tijela Općine, kao jedinice lokalne
samouprave, provodi se putem referenduma, mjesnog zbora građana, građanskih inicijativa
podnošenjem podnesaka i pritužbi, javnih rasprava, te određivanje sati za građane.
Članak 89.
Svoje prijedloge za izravno sudjelovanje građana u pitanjima iz nadležnosti tijela Općine
građani podnose putem građanske inicijative, udruga građana i nevladinih organizacija i
drugog oblika participacijske demokracije.
Članak 90.
Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta Općine, o
prijedlog općeg akata ili nekog drugog pitanja iz nadležnosti tijela Općine.
Odluka donesena na referendumu obvezna je za Općinsko vijeće.
Članak 91.
Postupak za raspisivanje referenduma pokreće se građanskom inicijativom i to potpisanom
od najmanje 5% ukupnog broja građana upisanih u birački popis.
Odluku o raspisivanju referenduma donosi Općinsko vijeće.
Općinsko vijeće će imenovati komisiju za provođenje referenduma od tri člana.
Referendum se provodi po zakonskim propisima o referendumu.
Članak 92.
Građani imaju pravo Općinskom vijeću podnositi inicijative za donošenje određene odluke
odnosno drugog akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegove nadležnosti.
O inicijativi iz prethodnog stavka ovog članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga
potpisom podrži od 1% do 1,5% građana upisanih u birački popis.
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Općinsko vijeće je dužno o građanskoj inicijativi odlučiti u roku od 30 dana od dana njenog
podnošenja.
Članak 93.
Građanima i pravnim osobama tijela Općine omogućavaju podnošenje podnesaka i pritužbi na
svoj rad i rad općinskih upravnih službi.
Tijela Općine dužna su na podnesene podneske i pritužbe građanima i pravnim osobama
odgovoriti u roku od 30 dana.
Članak 94.
Izravno sudjelovanje građana u odlučivanju u Općini provodit će se i putem javnih rasprava.
Javna rasprava obvezno će se provoditi prilikom donošenja Statuta i Proračuna Općine, te
razvojnih i prostornih planova Općine.
Članak 95.
Općinsko vijeće donosi odluku o postupku javne rasprave o pitanjima iz prethodnog članka
odmah na početku otvaranja postupka raspravljanja i odlučivanja po tim pitanjima.
Postupak javne rasprave organizira i provodi Općinski načelnik s tajnikom Općinskog vijeća i
načelnika i pomoćnicima općinskih upravnih službi u rokovima koje odredi Općinsko vijeće.
Članak 96.
Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća će u skladu sa svojim programima rada
jednom tjedno odrediti sate za građane, koje vrijeme će posvetiti susretu i razgovoru s
građanima.

IX JAVNOST RADA
Članak 97.
Općina će osigurati, razvijati i jačati javnost rada kao preduvjet efektivnog demokratskog
nadzora i sigurnosti da će njena tijela provoditi svoje dužnosti u interesu lokalne zajednice.
Članak 98.
Javnost rada podrazumijeva otvorenost sjednica Općinskog vijeća, te potpuno, blagovremeno
i objektivno informiranje o radu Općinskog vijeća i Općinskog načelnika.
Članak 99.
Sjednice Općinskog vijeća su javne i otvorena je mogućnost prisutnosti građana, predstavnika
udruga građana, nevladinog sektora, predstavnika sredstava javnog informiranja, drugih
institucija, poduzeća i dr.
Poslovnikom će se regulirati pitanje isključivanja javnosti u radu Općinskog vijeća u
raspravama u određenim pitanjima, a sukladno zakonu.
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Članak 100.
Odluke i druga opća akta Općinskog vijeća se objavljuju u «Službenim novinama Općine
Jajce», na internet stranici, putem lokalne radio postaje i oglasne ploče Općine.
Članak 101.
Obavijesti i informacije o radu Općinskog vijeća i donesenim odlukama i drugim općim
aktima daju predsjednik Općinskog vijeća i tajnik Općinskog vijeća.
Obavijesti i informacije o radu Općinskog načelnika i donesenim općim i pojedinačnim
aktima, te o radu općinskih službi za upravu daje Općinski načelnik i državni službenici koje
on odredi posebnim aktom.
Članak 102.
S ciljem informiranja javnosti Općinsko vijeće i Općinski načelnik podnosit će javnosti
godišnja izvješća u kojima će se usporediti postignuti rezultati s planiranim programskim
ciljevima.
Članak 103.
Općinsko vijeće i Općinski načelnik će osigurati redovitu komunikaciju sa sredstvima javnog
informiranja kroz organiziranje konferencija za medije, izravnim sudjelovanjem u radio
emisijama, davanjem intervjua, izjava za medije i dr.
Redovita komunikacija sa sredstvima javnog informiranja osigurava se i putem posebnog
ureda za informiranje sa stručnim suradnikom za te poslove, kao odgovornom osobom.
Članak 104.
Općina će organizirati svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na
jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene
interese, te ispunjavati građanske dužnosti.
Članak 105.
Općinsko tijelo državne službe mora dopustiti građanima uvid u važeće zakone i druge
propise, te opće akte Općine.
Tjedni i dnevni raspored radnog vremena i druga pitanja u svezi s radnim vremenom u tijelu
državne službe utvrđuje Općinsko vijeće, o čemu građani moraju biti na prikladan način javno
obaviješteni.

X PROPISI I DRUGA AKTA OPĆINE

Članak 106.
Općinsko vijeće u okviru samoupravnog djelokruga donosi slijedeće propise: Statut,
Proračun, planske dokumetne, odluke, pravilnike, poslovnike i druge propise utvrđene
poslovnikom o radu Općinskog vijeća.
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Općinsko vijeće donosi rješenja i zaključke kao pojedinačne akte.
Članak 107.
Statutom se uređuju poslovi Općine, njena tijela i njihova nadležnost, imovina i financiranje,
sudjelovanje građana u lokalnoj samoupravi, javnost rada, suradnja Općine s drugim
jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja.
Proračunom se utvrđuju prihodi i rashodi Općine sukladno zakonu.
Odluka se donosi u okviru vršenja prava i dužnosti iz nadležnosti Općinskog vijeća, kao
propisa za izvršavanje zakona i kao propisa za utvrđivanje unutarnje organizacije i odnosa u
Općini.
Poslovnikom se uređuju unutarnja organizacija i postupak rada Općinskog vijeća.
Rješenjem se odlučuje o imenovanjima i razrješenjima, te na osnovu zakona i drugih pravnih
propisa rješava o pravima i pravnim interesima građana i pravnih osoba.
Zaključkom se potvrđuju stavovi o pitanjima od značaja za provođenje utvrđene politike i
općinskih propisa, određuju zadaci za Općinskog načelnika.
Članak 108.
Općinski načelnik u izvršavanju poslova iz svoje nadležnosti donosi provedbene i opće akte
radi primjene zakona samo onda kada je za to izričito ovlašten zakonom i u granicama
ovlaštenja danim zakonom kao i izvršavanju propisa koje donosi Općinsko vijeće iz oblasti
lokalne samouprave, kada je za to ovlašten tim propisima.
Opći akti koje donosi općinski načelnik su: Pravilnik kao provedbeni propis i naputak,
instrukcija i naredba kao opći akti.
Članak 109.
Pravilnikom se bliže razrađuju pojedine odredbe zakona radi osiguranja uvjeta za njegovu
odgovarajuću primjenu.
Naputkom se bliže propisuje način izvršavanja određenih upravnih i stručnih poslova koji se
odnose na pojedina pitanja utvrđena zakonom.
Instrukcijom se utvrđuju pravila i upute o načinu obavljanja pojedinih upravnih i stručnih
poslova u provedbi i primjeni zakona i drugih propisa.
Naredbom se naređuje ili zabranjuje postupanje u određenoj situaciji koja ima opći značaj.

Članak 110.
Pored provedbenih i općih akata Općinski načelnik u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti
donosi rješenje, zaključke i druge pojedinačne akte, na koje je ovlašten u skladu sa zakonom.
Članak 111.
Općinski načelnik može ovlastiti dužnosnika ili drugog djelatnika općinskog organa uprave
koji ga bude zamjenjivao za vrijeme privremene odsutnosti ili spiriječenosti da može donositi
pojedinačne akte iz njegove nadležnosti na koje je ovlašten u skladu sa zakonom.
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XI. SURADNJA S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE
I S FEDERALNIM I KANTONALNIM TIJELIMA VLASTI

Članak 112.
Tijela vlasti Općine će u vršenju svojih nadležnosti surađivati s drugim općinama i gradovima
radi izvršavanja poslova od zajedničkog interesa.
Oblik i način suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave potvrđivat će se zaključenim
sporazumom.
Članak 113.
U cilju zaštite svoga interesa, kao i radi zaštite zajedničkih interesa, promoviranje i
unapređenja lokalne samouprave, Općina pristupa Savezu općina i gradova na nivou Bosne i
Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine.
Članak 114.
U vršenju vlasti i ostvarivanju prava i dužnosti građana kantonalne vlasti i tijela općine
djeluju zajednički na partnerskim osnovama, izuzev u oblasti administrativnog nadzora koji
veže federalne i kantonalne vlasti u pogledu rada tijela jedinica lokalne samouprave.
Članak 115.
Općinska tijela vlasti će federalnim odnosno kantonalnim vlastima podnositi inicijative,
prijedloge i sugestije po određenim pitanjima od interesa za općinu, odnosno općenito
jedinice lokalne samouprave kada se radi o pitanjima od zajedničkog interesa za lokalnu
samoupravu.
Članak 116.
U vršenju poslova iz svoje nadležnosti i povjerenih poslova od strane federalnih i kantonalnih
vlasti Općina će primjenjivati sve upute i smjernice koje dobije od viših tijela vlasti.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 117.
Izmjene i dopune Statuta vrše se statutarnom odlukom.
Članak 118.
Općina će uskladiti svoje propise i akte s ovim Statutom u roku od šest mjeseci od dana
njegovog stupanja na snagu.
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Članak 119.
Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Jajce («Službene novine
Općine Jajce», broj 2/99, 1/00, 2/04 i 1/06).
Članak 120.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenim novinama Općine
Jajce».
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