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USORA

“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi

Na temelju članka 23. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na razini
Federacije BiH ( «Službene novine Federacije
BiH», broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i
45/10 ), članka 26. Zakona o prostornom
uređenju («Službene novine Zeničko –
dobojskog kantona», broj: 2/04, 2/08) i
članaka 23. i 105. Statuta Općine Usora
(«Službeni glasnik Općine Usora», broj: 2/08 ),
a nakon provedene rasprave Općinsko vijeće
Općine Usora, na svojoj III (trećoj) redovitoj
sjednici, održanoj dana 25.01. 2013. godine, a
na prijedlog Općinskog načelnika, d o n o s i:
ODLUKU
o pristupanju izradi Prostornog plana
općine Usora

plana Zeničko – dobojskog kantona, koja se tiču
prostora Općine Usora, sadržavat će politiku
korištenja zemljišta i usmjeravati razvoj
funkcija i djelatnosti u prostoru Općine Usora.
Postupak pripreme, izrade i sadržaj Prostornog
plana Općine mora biti usuglašen sa odredbama
Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za izradu
dokumenata prostornog uređenja ( «Službene
novine Federacije BiH», broj: 63/04 i 50/07).
Članak 2.
Prostorni plan Općine izrađuje se za cjelovito
područje Općine Usora.
Grafički prikaz obuhvata Prostornog plana
Općine je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.

Članak 1.
Ovom Odlukom pristupa se izradi Prostornog
plana Općine Usora, za razdoblje od 2014. do
2034. godine ( u daljnjem tekstu: Prostorni
plan Općine ).
Prostornim planom Općine bit će utvrđeni
dugoročni opći i posebni ciljevi i mjere
prostornog razvoja, sukladno gospodarskim,
društvenim i povijesnim razvojem od značaja
za općinu Usora.
Prostorni plan Općine obavezno preuzima i
razrađuje planska opredjeljenja iz Prostornog
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1549995000433667
Intesa Sanpaolo banka
Poslovnica Jelah

Prostorni plan Općine je dugoročni plan, i
donosi ga Općinsko vijeće na period od 20
godina ( 2014 – 2034 ).
Općina Usora, odnosno njeno mjerodavno tijelo
je dužno prije donošenja Prostornog plana
Općine
pribaviti
suglasnost
Kantonalnog
Ministarstva prostornog uređenja, prometa i
komunikacija i zaštite okoliša.
Članak 4.
Određuju se sljedeće smjernice za izradu
Prostornog plana Općine:
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- Prostorni plan Općine izraditi u skladu sa
Zakonom o prostornom planiranju i korištenju
zemljišta na razini Federacije BiH ( «Službene
novine Federacije BiH», broj: 2/06, 72/07,
32/08, 4/10, 13/10 i 45/10 ), Zakonom o
prostornom uređenju ( «Službene novine
Zeničko – dobojskog kantona», broj: 2/04, 2/08
), Uredbom o jedinstvenoj metodologiji za
izradu dokumenata prostornog uređenja (
«Službene novine Federacije BiH», broj: 63/04
i 50/07), te drugim propisima iz posebnih
oblasti relevantnih za planiranje i uređenje
prostora (promet, snabdijevanje vodom i
energijom, telekomunikacije, zaštita od
prirodnih nepogoda, zaštita zraka, vode, tla,
zaštita
prirode,
kulturnih
dobara,
poljoprivrednog i šumskog zemljišta, drugih
elemenata životne sredine, itd.).
- Prilikom izrade Prostornog plana Općine
potrebno je brinuti o javnom interesu, kao i
općim i posebnim ciljevima prostornog razvoja.
Članak 5.

relevantnu za izradu plana, a naročito
dokumentaciju
plana
šireg
područja,
vodoprivredne i šumsko – privredne osnove,
strategiju zaštite okoliša, planove razvoja
gospodarstva, poljoprivrede, prometa, podatke
o geološkoj podlozi itd.
Nositelj pripreme za izradu Prostornog plana
Općine dužan je osigurati suradnju i
usuglašavanje stavova sa svim vlasnicima
nekretnina, korisnicima prostora i relevantnim
sudionicima u njegovoj izgradnji i uređivanju, a
naročito sa: nadležnim organima, službama,
društvima i drugim pravnim licima nadležnim
za vodoprivredu, šumarstvo, poljoprivredu,
promet, energetiku, rudarstvo, turizam,
zdravstvo, obrazovanje itd.
Članak 9.
Izbor nositelja izrade Prostornog plana Općine
izvršit će se u skladu sa Zakonom o javnim
nabavkama BiH ( «Službeni glasnik BiH», broj:
49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,
12/09 i 60/10 ).

Rok izrade Prostornog plana Općine je 2 (dvije)
godine od stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 6.
Sredstva za pripremu, izradu i donošenje
Prostornog plana Općine osiguravaju se iz
proračuna Općine Usora.
Članak 7.
U svim fazama pripreme i izrade Prostornog
plana
Općine
obavezno
je
osigurati
sudjelovanje javnosti.
Nositelj pripreme, odnosno Služba za geodetske
poslove, katastar nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam Općine Usora će
izraditi Program uključivanja javnosti u proces
pripreme i izrade Prostornog plana Općine,
kojim se precizno definiraju načini uključivanja
javnosti ( organiziranje tribina, okruglih
stolova, javnih rasprava i dr. ).
Članak 8.
Nositelj pripreme Prostornog plana Općine je
Služba za geodetske poslove, katastar
nekretnina, imovinsko – pravne poslove i
urbanizam Općine Usora.
Nositelj pripreme iz stavka 1. ovog članka je
dužan u toku izrade Prostornog plana Općine
staviti na raspolaganje nosiocu izrade
dokumenta svu raspoloživu dokumentaciju
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Članak 10.
Nositelj pripreme izrade plana može formirati
Savjet prostornog plana koji pomaže nositelju
pripreme plana u usuglašavanju sektorskih
politika, izboru stručnjaka i stručnih institucija
za studije, elaborate i dr., daje mišljenje o
primjedbama i sugestijama prikupljenim u toku
komunikacija sa javnošću prema Programu
uključivanja javnosti, i u toku razmatranja
nacrta, odnosno prijedloga Prostornog plana u
nadležnim organima, sve do usvajanja
Prostornog plana Općine.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavljivanja u Službenom glasniku
Općine Usora.
Broj:01-05-38/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================
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Na temelju članka 23. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na razini
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 2/06), članka 26.
Zakona o prostornom uređenju («Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 2/04)
i članaka 23. i 105. Statuta općine Usora
(«Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/08), a
nakon provedene rasprave Općinsko vijeće
općine Usora na svojoj III (trećoj) redovitoj
sjednici održanoj dana 25.01.2013. godine, a
na prijedlog Općinskog načelnika d o n o s i
ODLUKU
o pristupanju izradi regulacijskog plana
središta naseljenog mjesta Sivša

pojedinih dijelova općine Usora prema
potrebama stanovništva, te utvrđivanja politike
zaštite i unapređenja čovjekove okoline i
održivog razvoja.
Rok za pripremu i izradu plana
Članak 5.
Izrada, razmatranje i usvajanje Plana odvijat
će se u skladu sa Zakonom o prostornom
uređenju i građenju i Uredbi o jedinstvenoj
metodologiji za izradu planskih dokumenata.
Rok za pripremu, izradu i usvajanje Plana je 12
mjeseci.
Način osiguranja sredstava za izradu Plana
Članak 6.

Vrsta plana
Članak 1.
Ovom Odlukom se pristupa izradi regulacijskog
plana (u daljnjem tekstu Plan) za područje
dijela naseljenog mjesta Sivša, odnosno
njegovog užeg središta površine 11 300 m2.
Granice područja na koja se plan odnosi
Članak 2.
Plan obuhvata sljedeće parcele: k.č broj 823/1
zvana „Stara škola, k.č. broj 823/2 zvana
„Stara škola“, k.č. broj 824/1 zvana „Stara
škola“, k.č. broj 824/2 zvana „Stara škola“,
k.č. broj 824/3 zvana „Stara škola“, k.č. broj
824/4 zvana „Stara škola“, k.č. broj 825/1
zvana „Brdo“, k.č. broj 825/2 zvana „Potok“ i
k.č. broj 825/3 zvana „Brdo“ ukupne površine
11300 m2.
Vremenski period na koji se plan donosi

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se iz
proračuna općine Usora za 2013. godinu.
Odredbe o javnoj raspravi
Članak 7.
O Nacrtu Plana obavit će se javna rasprava u
trajanju od najmanje mjesec dana u kojoj će
sudjelovati svi zainteresirani subjekti.
Na temelju rezultata javne rasprave i stava o
Nacrtu Plana, nositelj izrade Plana utvrdit će
Prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću
na usvajanje.
Uz prijedlog Plana nositelj izrade dužan je
Općinskom vijeću dostaviti obrazloženje i sve
prijedloge i mišljenja prikupljena tijekom
javne rasprave o Nacrtu Plana koja nisu mogla
biti usvojena.
Nositelj pripreme i nositelj izrade Plana
Članak 8.

Članak 3.
Plan se donosi na period od 15 godina (2013. –
2028. godina).
Smjernice za izradu plana
Članak 4.

Ostale odredbe

Plan se radi u cilju intenzivnog planskog
procesa razvoja općine Usora, osiguranja
odgovarajućeg
usmjeravanja
gospodarskih
aktivnosti i stvaranja pretpostavki za skladan
razvoj, kako cijelog područja Općine tako i
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Nositelj pripreme Plana je Služba za geodetske
poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne
poslove i urbanizam.
Nositelj izrade Plana odredit će se sukladno
Zakonu o javnim nabavkama.

Članak 9.
Nositelj pripreme Plana osigurat će nositelju
izrade Plana sve potrebne podloge, pružiti
pomoć oko osiguranja potrebne dokumentacije,
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osigurati
suradnju
i
sudjelovanje
svih
relevantnih faktora iz nadležnog Ministarstva,
Općine, javnih poduzeća i drugih institucija na
koje ih zakon obvezuje.
Članak 10.
Nositelj pripreme Plana može osnovati Savjet
plana kao savjetodavno tijelo nositelja izrade
Plana, koji će pratiti izradu plana u svim
fazama, verificirati pojedine stavove i
opredjeljenja
tijekom
izrade
plana
i
koordinirati rad svih subjekata planiranja.
Djelokrug rada, prava i obveze savjeta
reguliraju se Rješenjem o osnivanju savjeta.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-39/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Na temelju članka 23. Zakona o prostornom
planiranju i korištenju zemljišta na razini
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 2/06), članka 26.
Zakona o prostornom uređenju («Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona» broj: 2/04 i
2/08) i članaka 23. i 105. Statuta općine Usora
(«Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/08), a
nakon provedene rasprave, Općinsko vijeće
općine Usora na svojoj III (trećoj) redovitoj
sjednici održanoj dana 25.01.2013. godine na
prijedlog Općinskog načelnika
donosi
ODLUKU
o pristupanju izradi urbanističkog plana
dijela naseljenog mjesta Žabljak
sa dijelovima regulacijskog plana
Vrsta plana
Članak 1.
Ovom Odlukom se pristupa izradi Urbanističkog
plana (u daljnjem tekstu Plan) za područje
dijela naseljenog mjesta Žabljak sa dijelovima
regulacijskog plana površine cca 180 ha.
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Granice područja na koja se plan odnosi
Članak 2.
Plan obuhvata sljedeće područje:
Granica počinje od granice naseljenih mjesta
Žabljak – Ljetinić i rijeke Usore, ide nizvodno
rijekom Usorom sve do tromeđe katastarskih
čestica 1008 ( rijeka Usora ), 827 k.o. Kraševo
i 497/1 k.o. Tešanjka ( stambeno – poslovni
objekat Skopljak
Salke Salko ). Nastavlja
međnom linijom k.č. 827 i 497/1 u pravcu
jugoistoka i izlazi na magistralnu cestu M-4 (
Teslić – Doboj ).
Nastavlja sredinom magistralne ceste u pravcu
Teslića, sve do priključne
prometnice na
magistralu k.č.broj: 430/2, dalje ide sredinom
prometnice u pravcu juga i izlazi na lokalnu
prometnicu 489, nastavlja u pravcu juga istom
prometnicom, do tromeđe sa k.č.broj: 419/1 i
420.
Nastavlja granicom parcele k.č.broj: 420 i 421
u pravcu jugozapada do međe sa k.č.broj:
413/2, ide dalje međnom linijom k.č.broj:
413/2 u pravcu sjeverozapada do granice sa
k.č.broj: 417, dalje nastavlja u pravcu
jugozapada međnim linijama k.č.broj: 417,
416, 415/5 do međne linije sa k.č.broj: 409,
nastavlja međnom linijom između k.č.broj: 409
i 408, dalje ide međnom linijom 410 i 413/7 i
izlazi na granicu katastarskih općina Tešanjka i
Žabljak.
Nastavlja granicom katastarskih općina u
pravcu zapada sve do izlaska na lokalnu
prometnicu k.č.broj: 972 ( Magistralna cesta –
Crkva u Žabljaku ), ide dalje navedenom
prometnicom u pravcu Crkve sve do međne
linije između k.č.broj: 516 i 518, nastavlja
istom međnom linijom u pravcu jugozapada do
pojasa k.č.broj: 519/1. Dalje, ide granicama
katastarskih čestica 517/2, 501, 502, 500/1,
500/2, 535/1, 545, 549/2, 549/1, 548, 529/1,
528/1, 561/1, 562/1 ( sve navedene su u
obuhvatu Urbanističkog plana ) i izlazi na
lokalnu prometnicu k.č.broj: 570 ( Ivića put ),
nastavlja lokalnom prometnicom u pravcu juga
do tromeđe katastarskih čestica: 575/3, 579/1 i
577/5. Nastavlja južnom granicom katastarske
čestice 577/6 i 578/2 i izlazi na granicu
katastarske općine Žabljak – Ljetinić. Ide dalje
u pravcu sjevera do magistralne ceste,
presijeca magistralnu cestu I dalje nastavlja u
pravcu sjevera granicom katastarskih općina
Žabljak I Ljetinić, sve do korita rijeke Usora,
odnosno početne točke.
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Regulacijski plan će se donositi za određena
područja unutar obuhvata prema ukazanim
potrebama.
Vremenski period na koji se plan donosi
Članak 3.

Uz prijedlog Plana nositelj izrade dužan je
Općinskom vijeću dostaviti obrazloženje i sve
prijedloge i mišljenja prikupljena tijekom
javne rasprave o Nacrtu Plana koja nisu mogla
biti usvojena.
Nositelj pripreme i nositelj izrade Plana

Plan se donosi na period od 15 godina (2013. –
2028. godina).
Smjernice za izradu plana
Članak 4.
Plan se radi u cilju intenzivnog planskog
procesa razvoja općine Usora, osiguranja
odgovarajućeg
usmjeravanja
gospodarskih
aktivnosti i stvaranja pretpostavki za skladan
razvoj, kako cijelog područja Općine tako i
pojedinih dijelova općine Usora prema
potrebama stanovništva, te utvrđivanja politike
zaštite i unapređenja čovjekove okoline i
održivog razvoja.
Rok za pripremu i izradu plana
Članak 5.
Izrada, razmatranje i usvajanje Plana odvijat
će se u skladu sa Zakonom o prostornom
uređenju i građenju i Uredbi o jedinstvenoj
metodologiji za izradu planskih dokumenata.
Rok za pripremu, izradu i usvajanje Plana je 12
mjeseci.
Usvajanjem Plana stavlja se van snage Odluka o
usvajanju Urbanističkog reda naselja Tešanjka
sa dijelom Regulacijskijskog plana broj 01-0272/99 od 18.05.1999. godine („Službeni glasnik
općine Usora“ broj 4/99).
Način osiguranja sredstava za izradu Plana
Članak 6.

Članak 8.
Nositelj pripreme Plana je Služba za geodetske
poslove, katastar nekretnina, imovinsko pravne
poslove i urbanizam.
Nositelj izrade Plana odredit će se sukladno
Zakonu o javnim nabavkama.
Ostale odredbe
Članak 9.
Nositelj pripreme Plana osigurat će nositelju
izrade Plana sve potrebne podloge, pružiti
pomoć oko osiguranja potrebne dokumentacije,
osigurati
suradnju
i
sudjelovanje
svih
relevantnih faktora iz nadležnog Ministarstva,
Općine, javnih poduzeća i drugih institucija na
koje ih zakon obvezuje.
Članak 10.
Nositelj pripreme Plana može osnovati Savjet
plana kao savjetodavno tijelo nositelja izrade
urbanističkog plana, koji će pratiti izradu plana
u svim fazama, verificirati pojedine stavove i
opredjeljenja
tijekom
izrade
plana
i
koordinirati rad svih subjekata planiranja.
Djelokrug rada, prava i obveze savjeta
reguliraju se Rješenjem o osnivanju savjeta.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“

Sredstva za izradu Plana osiguravaju se iz
proračuna općine Usora za 2013. godinu.
Broj:01-05-40/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Odredbe o javnoj raspravi
Članak 7.
O Nacrtu Plana obavit će se javna rasprava u
trajanju od najmanje mjesec dana u kojoj će
sudjelovati svi zainteresirani subjekti.
Na temelju rezultata javne rasprave i stava o
Nacrtu Plana, nositelj izrade Plana utvrdit će
Prijedlog Plana i podnijeti ga Općinskom vijeću
na usvajanje.
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Na temelju članka 10. Zakona o porezu na
promet nekretnina („Službene novine Ze-do
kantona“ broj: 6/09) i članka 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“,
broj: 2/08) Općinsko vijeće općine Usora na
svojoj III (trećoj) redovitoj sjednici održanoj
dana 25.01.2013.godine d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje
prometne vrijednosti nekretnina
Članak 1.
U povjerenstvo za utvrđivanje prometne
vrijednosti nekretnina u postupku naplate
poreza za područje općine Usora imenuje se:
1. Dario Katić, dipl.ing.građ – predsjednik
2. Martin Grujo, dipl.pravnik – član
3. Josip Erceg, dipl.oecc – član

Članak 7.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i ima
se objaviti u Službenom glasniku općine Usora.
Broj:01-05-41/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
==================================================

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Mandatno – imunitetnog povjerenstva

Članak 2.
Zadatak Povjerenstva je da vrši procjenu
prometne
vrijednosti
nekretnine.
Pod
prometnom
vrijednošću
nekretnine
podrazumjeva se cijena nekretnine, koja se
postiže ili se može postići na tržištu u trenutku
nastanka porezne obveze.
Članak 3.

Članak 1.
U
Mandatnoimunitetno
povjerenstvo
Općinskog vijeća Usora biraju se:
1. Ivan Jurišić – predsjednik povjerenstva
2. Boris Penava - član povjerenstva
3. Janja Grgić - članica povjerenstva
4. Dijana Katić - članica povjerenstva
5. Goran Čančar - član povjerenstva

Povjerenstvo radi tijekom radnog vremena u
punom sastavu i o svom radu sačinjava
Zapisnik.
Članak 4.
Predsjedniku i članovima Povjerenstva koji
rade izvan radnog vremena pripada naknada za
rad u Povjerenstvu u visini koja je utvrđena
Rješenjem Općinskog vijeća općine Usora broj:
01-05-15-7/09 od dana 03.12.2009.godine.
Članak 5.
Mandat Povjerenstva za utvrđivanje prometne
vrijednosti nekretnina općine Usora traje dvije
godine.
Članak 6.

Članak 2.
Mandat predsjednika i članova Mandatno imunitetnog povjerenstva Općinskog vijeća
Usora traje koliko i mandat vijećnika Općinskog
vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.

Broj:01-05-42/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Ovim Rješenjem stavlja se van snage Rješenje
broj: 01-05-144/10 od 01.09.2010.godine.

14.02.2013.god.

Službeni glasnik općine Usora

Broj:2/13

Stranica

6.

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:

Članak 1.
U Povjerenstvo za praćenje položaja branitelja,
demobiliziranih branitelja i obitelji poginulih
Općinskog vijeća Usora biraju se:

R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za nadzor zakonitosti rada
Općinskog vijeća Usora

1. Borislav
Petrović
–
predsjednik
povjerenstva
2. Ivo Suvala - član povjerenstva
3. Goran Tokić - član povjerenstva
4. Jozo Rajkovača - član povjerenstva
5. Ivica Krajina - član povjerenstva

Članak 1.

Članak 2.

U Povjerenstvo za nadzor zakonitosti rada
Općinskog vijeća Usora biraju se:
1. Janja Grgić – predsjednica povjerenstva
2. Zoran Marković - član povjerenstva
3. Goran Tokić - član povjerenstva
4. Martin Grujo - član povjerenstva
5. Slađana Katić - članica povjerenstva
Članak 2.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
nadzor zakonitosti rada Općinskog vijeća Usora
traje koliko i mandat vijećnika Općinskog
vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-43/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. Ii24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za praćenje položaja branitelja,
demobiliziranih branitelja i obitelji poginulih
Općinskog vijeća Usora

14.02.2013.god.

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
praćenje položaja branitelja, demobiliziranih
branitelja i obitelji poginulih Općinskog vijeća
Usora traje koliko i mandat vijećnika Općinskog
vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-44/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za povratak izbjeglih i
raseljenih osoba Općinskog vijeća Usora
Članak 1.
U Povjerenstvo za povratak izbjeglih i
raseljenih osoba Općinskog vijeća Usora biraju
se:
1. Boris Penava – predsjednik povjerenstva
2. Janja Grgić - članica povjerenstva
3. Zoran Marković - član povjerenstva
4. Mario Pranjić - član povjerenstva
5. Juro Rajkovača - član povjerenstva
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Članak 2.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
povratak izbjeglih i raseljenih osoba Općinskog
vijeća Usora traje koliko i mandat vijećnika
Općinskog vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-45/13
Datum, 31.01.013. godine

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za jednakopravnost spolova i
mlade Općinskog vijeća Usora

Predsjedatelj OV-a
Ivo Suvala

Članak 1.

=========================================
Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za kodeks ponašanja vijećnika
Općinskog vijeća Usora
Članak 1.
U Povjerenstvo za kodeks ponašanja vijećnika
Općinskog vijeća Usora biraju se:
1. Finka
Rajkovača
–
predsjednica
povjerenstva
2. Nevenka Glamatović - članica povjerenstva
3. Jozo Grgić - član povjerenstva
4. Nikola Risonjić - član povjerenstva
5. Boro Jelić - član povjerenstva
Članak 2.

U Povjerenstvo za jednakopravnost spolova i
mlade Općinskog vijeća Usora biraju se:
1. Nevenka Glamatović
– predsjednica
povjerenstva
2. Zoran Marković - član povjerenstva
3. Dragana Bratić Čagalj
- članica
povjerenstva
4. Ivo Petrović - član povjerenstva
5. Daliborka Matošević - članica povjerenstva
Članak 2.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
jednakopravnost spolova i mlade Općinskog
vijeća Usora traje koliko i mandat vijećnika
Općinskog vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-47/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
kodeks ponašanja vijećnika Općinskog vijeća
Usora traje koliko i mandat vijećnika Općinskog
vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-46/13
Datum, 31.01.2013. godine

Predsjedatelj OV-a
Ivo Suvala

========================================

14.02.2013.god.
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Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za ekologiju
Općinskog vijeća Usora
Članak 1.
U Povjerenstvo za ekologiju Općinskog vijeća
Usora biraju se:
1. Nikola Risonjić – predsjednik povjerenstva
2. Svjetlana Komuškić - članica povjerenstva
3. Josip Avgustinović - član povjerenstva
4. Anto Kesedžić - član povjerenstva
5. Juro Rajkovača - član povjerenstva
Članak 2.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
ekologiju Općinskog vijeća Usora traje koliko i
mandat vijećnika Općinskog vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-48/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za ekonomske odnose, obnovu i
privatizaciju Općinskog vijeća Usora

14.02.2013.god.

Članak 1.
U Povjerenstvo za ekonomse odnose, obnovu i
privatizaciju Općinskog vijeća Usora biraju se:
1. Mato Pranjić – predsjednik povjerenstva
2. Nevenka Glamatović - članica povjerenstva
3. Jozo Grgić - član povjerenstva
4. Drago Komušanac - član povjerenstva
5. Pero Joskić - član povjerenstva
Članak 2.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
ekonomske odnose, obnovu i privatizaciju
Općinskog vijeća Usora traje koliko i mandat
vijećnika Općinskog vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-50/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Na temelju članaka 23. 34. i 107. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj:2/08) i članka 22., 23. i 24. Poslovnika o
radu Općinskog vijeća Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj:5/05 i 7/05) Općinsko
vijeće Usora na svojoj trećoj redovitoj sjednici
održanoj dana 25.01.2013. godine d o n o s i:
R J E Š E NJ E
o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava, žalbe
i predstavke Općinskog vijeća Usora
Članak 1.
U Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, žalbe
i predstavke Općinskog vijeća Usora biraju se:
1. Mato Pranjić – predsjednik povjerenstva
2. Ivo Suvala
-član povjerenstva
3. Martin Grujo - član povjerenstva
4. Janja Kulić
- članica povjerenstva
5. Slađana Katić - članica povjerenstva
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Članak 2.
Mandat predsjednika i članova Povjerenstva za
zaštitu ljudskih prava, žalbe i predstavke
Općinskog vijeća Usora traje koliko i mandat
vijećnika Općinskog vijeća Usora.
Članak 3.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u „Službenom glasniku općine
Usora“.
Broj:01-05-51/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Na temelju članka 24. Statuta općine Usora
(«Službeni glasnik općine Usora» broj:2/08) i
članka 43. Poslovnika o radu Općinskog vijeća
općine Usora («Službeni glasnik općine Usora»
broj:5/05 i 7/05) Općinsko vijeće općine Usora
na svojoj trećoj redovitoj sjednici održanoj
25.01.2013. godine
donosi

PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE USORA ZA 2013.
GODINU

i predlagači materijala, kao i rokovi za
razmatranje i usvajanje na sjednicama
Općinskog vijeća.
Sagledavanje stanja, prema utvrđenim
sadržajima, odvijat će se u osnovi na
materijalima i dokumentima općinskih službi, u
najvećem opsegu, obrađivača predmetnih tema
čiji je predlagač uglavnom Općinski načelnik.
Aktivnosti Općinskog vijeća bit će
uvjetovane stanjem u pojedinim oblastima i to
može biti razlog povećanja obima predloženih
tema odnosno dodatne aktivnosti za nova
pitanja i sadržaje koja bude nametala
svakodnevna praksa i potreba.
Značaj planiranih tema i njihov sadržaj
zahtijeva odgovoran odnos svih nositelja u
pripremi i realizaciji planiranih zadataka,
poštujući načelo međusobnog uvažavanja,
suradnje, utvrđene rokove, uključujći i druge
obveze s tim u vezi.
Kao predstavničko tijelo građana općine
Usora, Općinsko vijeće će svoj Program rada
realizirati održavanjem redovitih sjednica
jednom mjesečno, svečane sjednice, a po
ukazanoj potrebi i izvanrednih sjednica na
kojima će razmatrati planirane materijale i
donositi odluke, zaključke i druge pojedinačne
akte iz svoje nadležnosti.

- UVODNE NAPOMENE
Program rada Općinskog vijeća Usora za
2013. godinu temelji se na odredbama Statuta
općine Usora i Poslovnika Općinskog vijeća a
pošlo se od konzultacija sa subjektima koji su
pozvani i odazvali se sa svojim prijedlozima u
kreiranju ukupnog sadržaja ovog programskog
dokumenta.
Programom rada Općinskog vijeća Usora
za 2013. godinu utvrđuju se najznačajniji
zadaci koji će se u okvirima normativne,
studijsko-analitčke, informativne i programske
djelatnosti razmatrati i usvajati na sjednicama
Općinskog vijeća.
Osim navedenog, ovim Programom se
utvrđuju i nositelji poslova i zadataka te
obrađivači

14.02.2013.god.
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II.- SADRŽAJ PROGRAMA
MATERIJALI - PITANJA ZA RAZMATRANJE I USVAJANJE
Općinsko vijeće Usora će u 2013. godini razmatrati:
I kvartal
Naziv akta

Predlagatelj

Obrađivač

Razdoblje

NORMATIVNI DIO

Općinski načelnik
Općinski načelnik
Općinski načelnik
Općinski načelnik
Općinski načelnik
Općinski načelnik

Odluka o pristupanju izradi
Prostornog plana općine Usora

Općinski načelnik

Odluka o pristupanju izradi
Urbanističkog plana dijela
naseljenog mjesta Žabljak

Općinski načelnik

Odluka o pristupanju izradi
Regulacionog plana središta
naseljenog mjesta Sivša

Općinski načelnik

Nacrt Odluke o određivanju
naseljenih mjesta na području
općine Usora

Općinski načelnik

Odluka o posebnim uvjetima
rješavanja statusa izgrađenih
objekata

Općinski načelnik

Odluka o platnim razredima i
koeficijentima za državne
službenike i namještenike u
općini Usora
Odluka o osnovici za obračun i
isplatu plaća uposlenicima u
općinskim službama i organima
općine Usora
Odluka o pripajanju područnih

14.02.2013.god.

Općinski načelnik

Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti/Služba za
gospodarstvo i financije

Općinski načelnik

Služba za gospodarstvo
i financije

Općinski načelnik

Služba stručnih, općih
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Odluka o pristupanju izradi
Strateškog plana ekonomskog
razvoja općine Usora za razdoblje
2013.-2020.godina
Nacrt Odluke o općinskim
administrativnim pristojbama
Nacrt Odluke o grobljima i
pogrebnoj djelatnosti
Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta
„Makljenovac-Ularice“
Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta
„Žabljak“
Odluka o izmjenama i dopunama
Odluke o javnoj rasvjeti

Stranica
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odjela osnovne škole matičnoj
školi u Sivši
Odluka o usvajanju novog
Poslovnika o radu Općinskog
vijeća Usora
Prijedlog Plana rada Civilne
zaštite općine Usora za 2013.
godinu

poslova i društvenih
djelatnosti

Općinski načelnik

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Općinski načelnik

Služba civilne zaštite

TEMATSKO –ANALITIČKI DIO
Izvješće o stanju upravnog
Služba stručnih, općih
rješavanja predmeta u općini
Općinski načelnik poslova i društvenih
djelatnosti
Usora za 2012. godinu
Izvješće o radu Javne ustanove
JU „Opća
„Opća knjižnica” Usora za 2012.
Općinski načelnik knjižnica”Usora
godinu
Izvješće o radu Općinskog
Općinski
Općinsko
pravobraniteljstvo
pravobranitelja za 2012. godinu
pravobranitelj
Izvješće o realizaciji kapitalnih
Služba za gospodarstvo i
Općinski načelnik financije
ulaganja u 2012. godini
Izvješće o stanju u oblasti
Zavod za
zapošljavanja u općini Usora za
Općinski načelnik zapošljavanje/Biro
2012. godinu
Usora
Informacija o radu Općinskog
Predsjedatelj
Tajnik OV-a
vijeća Usora za 2012. godinu
OV-a
Informacija o implementaciji
Strateškog plana ekonomskog
Služba za gospodarstvo
Općinski načelnik
razvoja općine Usora za razdoblje
i financije
2007-2012.
Analiza stanja javnog reda i mira,
Policijska stanica
sigurnosti ljudi i imovine općine
Općinski načelnik
Usora
Usora za 2012. godinu

Siječanj ožujak

Odluka o općinskim
administrativnim pristojbama
Odluka o zaštiti izvorišta
„Makljenovac-Ularice”
Odluka o zaštiti izvorišta
„Žabljak”
Odluka o grobljima i pogrebnoj
djelatnosti
Nacrt Odluke o Programu kapitalnih
investicija općine Usora za 2014.2019. godinu

NORMATIVNI DIO
Služba za gospodarstvo
Općinski načelnik
i financije
Služba za gospodarstvo
Općinski načelnik
i financije
Služba za gospodarstvo
Općinski načelnik
i financije
Služba za gospodarstvo
Općinski načelnik
i financije
Općinski načelnik

Odluka o usvajanju Urbanističkog
plana središta naseljenih mjesta
Sivša i Srednja Omanjska

Općinski načelnik

Odluka o planu upisa u srednju
školu za 2013./2014. godinu

Općinski načelnik

14.02.2013.god.

Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti
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II kvartal

Stranica

12.

Odluka o formiranju dobrovoljnog
vatrogasnog društva

Općinski načelnik

Odluka o formiranju jedinice
civilne zaštite

Općinski načelnik

Odluka o protupožarnoj naknadi

Općinski načelnik

Odluka o dodjeli općinskih
priznanja za 2013. godinu

Povjerenstvo za
odlikovanja

TEMATSKO ANALITIČKI DIO
Izvješće o izvršenju Proračuna
općine Usora i usvajanje završnog
Općinski načelnik
računa za 2012. godinu
Izvješće o realizaciji zimskog
održavanja cesta za zimu
Općinski načelnik
2012/2013.
Izvješće o realizaciji ulaganja u
Općinski načelnik
poljoprivredu u 2012. godini
Izvješće o materijalnom položaju
korisnika socijalne zaštite i
Općinski načelnik
realizacije programa pomoći istim
u 2012. godini
Izvješće o radu Javne ustanove
Dom zdravlja Usora za 2012.
Općinski načelnik
godinu
Izvješće o radu Javnih
poduzeća:JP „Radio Usora”d.o.o. i
Općinski načelnik
JKP „Usora” d.o.o. Sivša za 2012.
godinu

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti
Povjerenstvo za
odlikovanja i općinska
priznanja

Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za gospodarstvo
i financije
Služba za gospodarstvo
i financije
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti
Javna ustanova Dom
zdravlja Usora
JP „Radio Usora”d.o.o.
i JKP „Usora” d.o.o.
Sivša

III kvartal
NORMATIVNI DIO
Odluka o usvajanju liste kapitalnih
projekata iz sredstava Proračuna
općine Usora za 2014. godinu
(Proračunska stavka – kapitalna
ulaganja)
Prijedlog Odluke o Programu
kapitalnih investicija općine Usora
za 2014-2019 godinu (do
31.08.2013.)

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo
i financije

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo
i financije

Nacrt Odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o općinskim
administrativnim pristojbama

Općinski
načelnik

Odluka o određivanju naziva ulica i
kućnih brojeva na području općine
Usora

Općinski
načelnik

Odluka o sufinanciranju troškova

Općinski

14.02.2013.god.

Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba stručnih, općih
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poslova i društvenih
djelatnosti
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

načelnik
Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Općinski
načelnik

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

TEMATSKO ANALITIČKI DIO
Izvješće o dodijeljenim
Općinski
stipendijama za akademsku
načelnik
2012./2013.godinu
Izvješće o stanju u oblasti
braniteljsko invalidske zaštite na
Općinski
području općine Usora za
načelnik
2012.godinu
Informacija o stanju osnovnog i
srednjeg obrazovanja, uspjehu
Općinski
učenika , broju upisanih učenika i
načelnik
postignutim rezultatima u
osnovnim i srednjoj školi
Izvješće o izvršenju Proračuna
Općinski
općine Usora za razdoblje od
načelnik
01.01.2012.-30.06.2012.godine

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Srpanj -rujan

prijevoza učenika za školsku
2013./2014.godinu
Odluka o nevladinim
organizacijama od posebnog
interesa za općinu Usora
Odluka o financiranju redovitih
djelatnosti nevladinih organizacija
koje su od posebnog interesa za
općinu Usora
Sporazum između Općinskog
vijeća, Općinskog načelnika i
nevladinih/neprofitnih
organizacija općine Usora

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti
Služba za gospodarstvo
i financije

IV kvartal

Nacrt Odluke o građevinskom
zemljištu

Općinski
načelnik

Nacrt Odluke o komunalnim
taksama
Nacrt Odluke o komunalnim
naknadama
Nacrt Odluke o utvrđivanju
vrijednosti boda komunalne
naknade
Nacrt Proračuna i Odluke o
izvršenju Proračuna za
2014.godinu
Prijedlog Proračuna i Odluke o
izvršenju Proračuna za
2014.godinu
Rebalans Proračuna za 2013.
godinu (opcija)

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imov.-prav.
poslove i urbanizam
Služba za gospodarstvo i
financije
Služba za gospodarstvo i
financije

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

14.02.2013.god.
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Odluka o usvajanju Strateškog
plana ekonomskog razvoja
općine Usora za razdoblje 2013.2020. godine
Programa rada Općinskog
vijeća Usora za 2014. godinu

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Predsjedatelj
Ov-a

Tajništvo Općinskog vijeća
Usora

TEMATSKO ANALITIČKI DIO
Izvješće o realizaciji Plana i
programa održavanja, zaštite,
Općinski
Služba za gospodarstvo i
financije
rekonstrukcije i izgradnje
načelnik
lokalnih cesta u 2012.godini
Izvješće o radu mjesnih
Služba stručnih, općih
Općinski
poslova i društvenih
zajednica na području općine
načelnik
djelatnosti
Usora za 2012. godinu
Informacija o radu i
funkcioniranju nevladinih
Služba stručnih, općih
Općinski
poslova i društvenih
organizacija, udruga i razvoju
načelnik
djelatnosti
civilnog društva na području
općine Usora za 2013.godinu
Informacija o rješavanju
Služba stručnih, općih
statusa izbjeglih i raseljenih
Općinski
poslova i društvenih
osoba na području općine Usora načelnik
djelatnosti
za 2013.godinu
Izvješće o
izvršenju/neizvršenju Plana
Općinski
Služba civilne zaštite
rada Civilne zaštite općine
načelnik
Usora u 2013.godini

Listopad prosinac

III.- OSTALE AKTIVNOSTI
IV.- IZVRŠENJE PROGRAMA RADA
Pored naprijed navedenih pitanja, rad
Općinskog
vijeća
općine
Usora
u
programiranom razdoblju će biti usmjeren i na
druga pitanja kao što su :
- donošenje potrebnih odluka i drugih akata
obveznih prema Zakonu i potrebama općine
Usora;
- razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna
postojećih akata, izbor i imenovanja prema
ukazanoj potrebi;
- razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga
rada Kantona, Federacije i Bosne i
Hercegovine.

Obrađivači materijala su obvezni materijale
pripremiti blagovremeno.
Obrađivači materijala su obvezni da prilikom
obrade i pripremanja materijala iz ovog
Programa, osiguraju aktivno sudjelovanje
stručnih organa u čiji djelokrug spada
problematika tih materijala te ostvarivati
suradnju s nadležnim tijelima Općinskog vijeća.
Za provođenje Programa rada Općinskog vijeća
Usora zaduženi su Predsjedatelj i Tajnik
Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće će u okviru svojih prava i
dužnosti razmatrati i sva druga pitanja koja se
tiču poboljšanja uvjeta života i rada u Općini.

V. – STUPANJE NA SNAGU

14.02.2013.god.

Ovaj Program rada Općinskog vijeća općine
Usora stupa na snagu danom donošenja.
Dostavit će se svim nositeljima priprema
materijala i političkim subjektima koji
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participiraju u Općinskom vijeću, a objaviti će
se i u «Službenom glasniku općine
Usora».
Broj:01-05-37/13
Predsjedatelj OV-a
Datum, 31.01.2013. godine
Ivo Suvala
============================================

Na temelju članka 62. Zakona o organizacij
organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 35/05),
članka 44. Zakona o plaćama i naknadama u
organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 45/10 i
111/12) i članka 108. Statuta općine Usora
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj 2/08),
Općinski načelnik općine Usora donosi:

Izmjene i dopune Prečišćenog teksta
Pravilnika o radnim odnosima
i naknadama državnih službenika i
namještenika općine Usora

Članak 1.
Članak 29a. Prečišćenog teksta Pravilnika o
radnim odnosima i naknadama državnih
službenika i namještanika broj 02-02-34/04 od
20.04.2004. godine mijenja se i glasi:
„Državnom službeniku i namješteniku isplatit
će se jubilarna nagrada za neprekidan rad u
organu uprave – općini Usora, sukladno
materijalnim mogućnostima i to za navršenih:
- 10 godina ............... 1 prosječna mjesečna
plaća;
- 20 godina ........... 1,50 prosječne mjesečne
plaće;
Osnovica za utvrđivanje visine jubilarne
nagrade je prosječna plaća ostvarena u
Federaciji BiH u prethodna tri mjeseca“.
Članak 2.
Izmjene i dopune ovog Pravilnika stupaju na
snagu danom donošenja.
Broj: 02-34-28 /13
Datum,25.01.2013.godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ilija Nikić

========================================

14.02.2013.god.
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Sadržaj:
Akti Općinskog vijeća
1. Odluka o pristupanju izradi Prostornog
plana općine Usora………………..str.1.-2.
2.Odluka
o
pristupanju
izradi
regulacijskog plana središta naseljenog
mjesta Sivša……….…………………….str.3.-4.
3. Odluka o pristupanju izradi urbanističkog
plana dijela naseljenog mjesta Žabljak sa
dijelovima
regulacijskog
plana……………………………………………..str.4.-5.

11. Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za ekonomske odnose,
obnovu i privatizaciju Općinskog vijeća
Usora…………………….…………….…..……..str.9.
12. Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za zaštitu ljudskih prava,
žalbe i predstavke Općinskog vijeća
Usora………………….……………….……..str.9.-10.
13. Program rada Općinskog vijeća općine
Usora za 2013. godinu…………str.10.-16.

4. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
procjenu
vrijednosti
nekretnina……………………………………….….str.6.
5.Rješenje o izboru predsjednika i članova
Mandatno
imunitetnog
povjerenstva……………………………..……..str.6.
6.Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za nadzor zakonitosti rada
Općinskog
vijeća
Usora…………………………………………..……..str.7.

Akti Općinskog načelnika
1. Izmjene i dopune Prečišćenog teksta
Pravilnika
o
radnim
odnosima
i
naknadama
državnih
službenika
i
namještenika općine Usora….….……str.16.

7. Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva
za
praćenje
položaja
branitelja, demobiliziranih branitelja i
obitelji
poginulih
Općinskog
vijeća
Usora…………………………………………..……..str.7.
8. Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za povratak izbjeglih i
raseljenih
Općinskog
vijeća
Usora…………………….………………..……..str.7.-8.
9. Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva
za
kodeks
ponašanja
izabranih vijećnika Općinskog vijeća
Usora…………………….……………….…..……..str.8.
9. Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za jednakopravnost spolova i
mlade
Općinskog
vijeća
Usora…………………….……………….…..……..str.8.
10. Rješenje o izboru predsjednika i članova
Povjerenstva za ekologiju Općinskog vijeća
Usora…………………….……………….…..……..str.9.
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