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Godina:XVIII Broj:1.
04.02.2016.godine
USORA

“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi

Općinsko vijeće Općine Usora na temelju
članka 105. Statuta Općine Usora
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj
2/08), na svojoj XXXV redovitoj sjednici
održanoj dana 29.01.2016. godine na
prijedlog Općinskog načelnika d o n o s i:
ODLUKU
o dodjeli novčane pomoći porodiljama
sa područja Općine Usora
koje nisu u radnom odnosu

I OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Članak 3.
(Visina pomoći)
Novčana pomoć ostvaruje se u vidu
mjesečne novčane pomoći u iznosu od
200,00 KM za prvo dijete a za svako
naredno dijete taj iznos da se uvećava za
100,00 KM za prvih šest mjeseci nakon
poroda.
U slučaju da porodilja jednim porodom
rodi dvoje ili više djece, visina novčane
pomoći se dodjeljuje za svako dijete
pojedinačno.

II POSTUPAK DODJELE POMOĆI

(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i
postupak ostvarivanja prava na dodjelu
novčane pomoći porodiljama koje imaju
prebivalište i stvarno mjesto boravišta na
području Općine Usora.

Članak 4.
(Podnošenje zahtjeva)
Zahtjevi za dodjelu novčane pomoći
podnose se Službi stručnih, općih poslova
i društvenih djelatnosti Općine Usora.

Članak 2.

Članak 5.

(Korisnici prava)
Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju
porodilje sa područja Općine Usora koje
nisu u radnom odnosu.

04.02.2016.god.

Tisak: OPĆINA USORA
Godišnja pretplata 35 KM
Žiro-račun:
1549995000433667
Intesa Sanpaolo banka
Poslovnica Jelah

(Potrebna dokumentacija)
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći
podnosi se na posebnom obrascu uz koji
se prilaže fotokopija osobne karte i
uvjerenje o prebivalištu porodilje, dokaz
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Broj:1/16

Stranica

1.

o neuposlenosti za porodilju, Izvadak iz
MKR-ih za novorođenče, Izjava o
zajedničkom domaćinstvu-kućna lista i
broj tekućeg računa banke.
Članak 6.
(Izdavanje rješenja)
Na temelju podnesenog zahtjeva sa
potrebnom dokumentacijom iz članka 5.
ove Odluke, Služba stručnih, općih
poslova i društvenih djelatnosti općine
Usora će donijeti rješenje o odobravanju
pomoći,
odbacivanju
ili
odbijanju
zahtjeva.
O žalbi na rješenje općinske službe
rješava Općinski načelnik.
Članak 7.
(Isplata novčane pomoći)
Isplatu novčane pomoći vršit će Služba za
gospodarstvo i financije Općine Usora
putem tekućih računa korisnika pomoći.
Članak 8.
(Sredstva za ostvarivanje prava)
Sredstva za realizaciju ove Odluke
osigurana se u Proračunu Općine Usora za
2016. godinu.
Članak 9.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku općine
Usora, a primjenjivat će se od
01.01.2016. godine.

Broj:01-05-34/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 02.02.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================

Na temelju Zakona o prostornom
planiranju
i
korištenju
zemljišta
(„Službene novine Federacije BiH", broj:
2/06, 72/07, 32/08 i 4/10), člancima 33.,
46., Zakona o prostornom uređenju i
građenju («Službene novine Zeničko dobojskog kantona", broj: 1/14), Uredbe
o jedinstvenoj metodologiji za izradu
dokumenata
prostornog
uređenja
("Službene novine Federacije BiH", broj
63/04 i 50/07), članaka 23. i 105. Statuta
Općine Usora ("Službeni glasnik Općine
Usora" broj: 2/08), Općinsko vijeće
Općine Usora na svojoj XXXV redovitoj
sjednici održanoj dana 29.01. 2016.
godine, donosi:
ODLUKA O IZMJENA
I DOPUNAMA ODLUKE
o usvajanju i provođenju Prostornog
plana Općine Usora za period od 2014.2034. godine
Članak 1.
U Odluci o usvajanju i provođenju
Prostornog plana Općine Usora za period
od 2014.-2034. godine (Službeni glasnik
Općine Usora 8/15), članak 68. mijenja se
i glasi:
'' (1) Ova Odluka stupa na snagu 8
(osmog) dana od dana objavljivanja u
„Službenom glasniku Općine Usora’’ i
vrijedi do isteka njegove važnosti,
odnosno dok se ne donese novi Prostorni
plan općine.
(2) Odluke o utvrđivanju urbanih
područja, namjeni površina i uvjetima
građenja na području Općine Usora
("Službni glasnik Općine Usora", broj:
01/00) ostaje na snazi, dok se ne dobije
suglasnost na provođenje Prostornog
plana Općine Usora za razdoblje 2014.2034. godine, od strane Skupšine Zeničkodobojskog kantona''.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
ima se objaviti u Službenom glasniku
Općine Usora.
Broj:01-05-36/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 02.02.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================
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2.

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 XXXV redovitoj sjednici
održanoj 29.01.2016. godine d o n o s i
PROGRAM RADA
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE USORA ZA 2016. GODINU

I- UVODNE NAPOMENE
Program rada Općinskog vijeća Usora za 2016. godinu temelji se na odredbama
Statuta Općine Usora i Poslovnika Općinskog vijeća te proizlazi i iz prava, dužnosti i
nadležnosti Vijeća utvrđenim Ustavom i Zakonom.
Programom rada Općinskog vijeća Usora za 2016. godinu utvrđuju se najznačajniji
zadaci koji će se u okvirima normativne, studijsko-analitičke, informativne i programske
djelatnosti razmatrati i usvajati na sjednicama Općinskog vijeća.
Osim navedenog, ovim Programom se utvrđuju i nositelji poslova i zadataka te
obrađivači 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 i tematskih sjednica na kojima će razmatrati planirane
materijale i donositi odluke, zaključke i druge pojedinačne akte iz svoje nadležnosti.

II.- SADRŽAJ PROGRAMA

MATERIJALI - PITANJA ZA RAZMATRANJE I USVAJANJE
Općinsko vijeće Usora će u 2016. godini razmatrati:

I kvartal (siječanj-ožujak)
Red.
broj

1.

Naziv pitanja za razmatranje
Prijedlog Odluke o utvrđivanju
prosječne konačne
građevinske cijene po m2
korisne površine na području
Općine Usora u 2016. godini

04.02.2016.god.

Predlagač

Obrađivač

Općinski
načelnik

Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam
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Vrijeme
realizacije

siječanjožujak

3.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Prijedlog Odluke o dodjeli
novčane pomoći porodiljama
sa područja Općine Usora
Prijedlog Odluke o utvrđivanju
platnih razreda i koeficijenata
za rukovodeće državne
službenike u organu uprave
Općine Usora
Izvješće o stanju u oblasti
braniteljsko invalidske zaštite
na području općine Usora za
2015. godinu
Nacrt Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta
Općine Usora
Izvješće o radu Javne
ustanove „Opća knjižnica”
Usora za 2015. godinu
Izvješće o radu Općinskog
pravobranitelja
za 2015. godinu
Informacija o radu Općinskog
vijeća Usora za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o javno
privatnom dijalogu
Prijedlog Odluke o izmjeni
Odluke o pristupanju izradi
Strategije integriranog
lokalnog razvoja Općine Usora
za razdoblje
2014.-2020. godina
Prijedlog odluke o pristupanju
izradi Lokalnog ekološkog
akcionog plana
Prijedlog Odluke o izmjeni i
dopuni Odluke o radnom
vremenu u ugostiteljskim,
trgovinskim, obrtničkim,
uslužnim i drugim objektima i
djelatnostima na području
Općine Usora
Nacrt Programa novčanih
poticaja za unapređenje
primarne poljoprivredne
proizvodnje u 2016. godini
Izvješće o stanju u oblasti
zapošljavanja
Informacija o stanju u oblasti
komunalne inspekcije na
području Općine Usora

04.02.2016.god.

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Općinski
načelnik

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Općinski
načelnik

siječanjožujak

siječanjožujak

Općinski
načelnik

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Statutarnopravno
povjerenstvo

Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

siječanjožujak

Općinski
načelnik

JU „Opća knjižnica”Usora

siječanjožujak

Općinski
pravobranitelj

Općinsko
pravobraniteljstvo

siječanjožujak

siječanjožujak

Predsjedatelj
OV-a
Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

siječanjožujak
siječanjožujak

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

siječanjožujak

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

siječanjožujak

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

siječanjožujak

Općinski
načelnik

Zavod za zapošljavanje/
Biro Usora

siječanjožujak

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Službeni glasnik općine Usora

Tajnik OV-a

Broj:1/16

Stranica

siječanjožujak

siječanjožujak

4.

II kvartal (travanj –lipanj)
Red.
broj
1.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Naziv pitanja za razmatranje

Predlagač

Nacrt Odluke o usvajanju
Urbanističkog plana dijela
naseljenog mjesta Žabljak sa
dijelovma regulacijskog plana

Općinski
načelnik

Nacrt Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Usora
Prijedlog Odluke o
imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Ju
Dom zdravlja Usora
Prijedlog Odluke o planu upisa
u srednju školu za školsku
2016./2017. godinu
Izvješće o materijalnom
položaju korisnika socijalne
zaštite i realizacije programa
pomoći istim u 2015. godini
Prijedlog Odluke o dodjeli
općinskih priznanja za 2016.
godinu
Izvješće o radu Javne
ustanove Dom zdravlja Usora
za 2015. godinu
Izvješće o radu Javnih
poduzeća:JP „Radio
Usora”d.o.o. i JKP „Usora”
d.o.o. Sivša za 2015. godinu
Prijedlog Programa novčanih
poticaja za unapređenje
primarne poljoprivredne
proizvodnje u 2016. godini
Izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Usora za razdoblje
01.01.2016. godine do
31.03.2016. godine
Izvješće o realizaciji
kapitalnih ulaganja
u 2015. Godini
Izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Usora i usvajanje
završnog računa za
2016.godinu
Informacija o realizaciji
zimskog održavanja lokalnih
cesta za 2015./2016.
Strategija razvoja Općine
Usora za 2016.-2021. godinu

04.02.2016.god.

Statutarnopravno
povjerenstvo

Obrađivač
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Općinski
načelnik

Vrijeme
realizacije
travanj lipanj

travanj lipanj

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

travanj lipanj

travanj lipanj

Povjerenstvo
za
odlikovanja

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

Općinski
načelnik

Javna ustanova Dom
zdravlja Usora

Općinski
načelnik

JP„Radio Usora”d.o.o. i
JKP „Usora” d.o.o. Sivša

travanj lipanj

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

travanj lipanj

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

travanj lipanj

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

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik
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travanj lipanj

travanj lipanj
travanj lipanj

travanj –
lipanj
travanj –
lipanj

travanj –
lipanj
travanj –
lipanj

5.

III kvartal (srpanj-rujan)

Red.
broj

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Naziv pitanja za razmatranje

Predlagač

Prijedlog Odluke o usvajanju
Urbanističkog plana dijela
naseljenog mjesta Žabljak sa
dijelovma regulacijskog plana

Općinski
načelnik

Nacrt Odluke o građevinskom
zemljištu

Općinski
načelnik

Informacija o stanju osnovnog
i srednjeg obrazovanja,
uspjehu učenika, broju
upisanih učenika i postignutim
rezultatima u osnovnim i
srednjoj školi
Prijedlog Odluke o
sufinanciranju troškova
prijevoza učenika za školsku
2016./2017. godinu
Izvješće o realizaciji ulaganja
u poljoprivredu u 2015. godini
Izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Usora za razdoblje
01.01.2016. godine do
30.06.2016. godine

Obrađivač
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Općinski
načelnik

Općinski
načelnik

Vrijeme
realizacije

srpanj-rujan

srpanj-rujan

srpanj-rujan

srpanj-rujan

Općinski
načelnik

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

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

srpanj-rujan

Naziv pitanja za razmatranje

Predlagač

Obrađivač

Vrijeme
realizacije

Prijedlog Odluke o
građevinskom zemljištu

Općinski
načelnik

srpanj-rujan

IV kvartal (listopad-prosinac)

Red.
broj

1.

2.

3.

4.

Prijedlog Odluke o
određivanju naziva ulica i
kućnih brojeva na području
općine Usora
Izvješće o dodijeljenim
stipendijama za akademsku
2015./2016. godinu
Prijedlog Programa rada
Općinskog vijeća Usora za
2017. godinu
Izvješće o izvršenju Proračuna
Općine Usora za razdoblje

04.02.2016.god.

Općinski
načelnik
Općinski
načelnik

Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam
Služba za geodetske
poslove, katastar
nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam
Služba stručnih, općih
poslova i društvenih
djelatnosti

Predsjedatelj
Ov-a

Tajništvo Općinskog vijeća
Usora

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije
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listopad prosinac

listopad prosinac

listopad prosinac
listopad prosinac
listopad -

6.

5.

6.

7.

8.
9.

01.01.2016. godine do
31.09.2016. godine
Dokument okvirnog Proračuna
Općine Usora za razdoblje
2017.-2019. godine
Prijedlog Programa
financiranja komunalnih
djelatnosti zajedničke
komunalne potrošnje za 2017.
godinu

prosinac
Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Nacrt Proračuna i Odluke o
izvršenju Proračuna općine
Usora za 2017. godinu

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

Prijedlog Proračuna i Odluke o
izvršenju za proračuna 2017.
godinu

Općinski
načelnik

Služba za gospodarstvo i
financije

listopad prosinac

listopad prosinac

listopad prosinac

listopad prosinac

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

IV.- IZVRŠENJE PROGRAMA RADA
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.

V. – STUPANJE NA SNAGU
Ovaj Program rada Općinskog vijeća općine Usora stupa na snagu danom donošenja.
Dostavit će se svim nositeljima priprema materijala i političkim subjektima koji
participiraju u Općinskom vijeću, a objaviti će se i u «Službenom glasniku općine Usora».
Broj:01-05-30/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 02.02.2016. godine
Ivo Suvala
=============================================================================

04.02.2016.god.

Službeni glasnik općine Usora

Broj:1/16

Stranica

7.

Na temelju članka 60. Zakona o plaćama i
naknadama u organima vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj:
45/10), članka 2. Zakona o izmjenama
Zakona o plaćama i naknadama u
organima vlasti Federacije BiH („Službene
novine Federacije BiH“ broj: 111/12) i
članka 23. Statuta Općine Usora
(„Službeni
glasnik
općine
Usora“
broj:2/08), Općinsko vijeće Općine Usora
je na svojoj XXXV redovitoj sjednici
održanoj
29.01.
2016.
godine
d o n o s i:
ODLUKU
o utvrđivanju platnih razreda i
koeficijenata za obračun plaće
rukovodećih državnih službenika u
organu uprave općine Usora
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se platni razredi
i
koeficijenti
za
obračun
plaća
rukovodećih državnih službenika u organu
uprave
općine
Usora
(pomoćnici
Općinskog
načelnika
i
Tajnik/ca
Općinskog vijeća).
Članak 2.
Plaća se određuje tako da se polazna
osnova za obračun plaće pomnoži sa
koeficijentom platnog razreda i ukupan
iznos poveća na temelju radnog staža.
Članak 3.
Rukovodeći državni službenici svrstani su
u jedan platni razred, te se utvrđuje
koeficijent za obračun plaće u slijedećoj
vrijednosti:

Platni
razred

I

Radno mjesto
Tajnik
Općinskog
vijeća i pomoćnik
Općinskog
načelnika/šef
službe

04.02.2016.god.

Članak 4.
Visinu osnovice za obračun plaće utvrdit
će Općinski načelnik svojom Odlukom, u
dogovoru sa Sindikatom, a sve sukladno
članku 5. Zakona o plaćama i i
naknadama u organima vlasti Federacije
Bosne i Hercegovine.
Visina osnovice će biti takva da osnovna
plaća ne može biti manja od 70 %
prosječne neto plaće isplaćene u
Federaciji Bosne i Hercegovine prema
posljednjem objavljenom statističkom
podatku.
Članak 5.
Općinski načelnik će u roku 30 dana od
dana donošenja ove Odluke izvršiti
usklađivanje akata i donijeti pojedinačna
rješenja za obračun plaća rukovodećih
državnih službenika u organu uprave
Općine Usora.
Članak 6.
Stupanjem na snagu ove Odluke mijenja
sa lista platnih razreda koja je sastavni
dio Prečišćenog teksta Pravilnika o
plaćama službenika i namještenika
općinskih službi za upravu općine Usora
broj: 02-02-11/01 od 17.01.2001. godine
u dijelu: Državni službenici, redni broj 1 i
2.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošena, a primjenjivat će se od prvog
narednog mjeseca od dana usvajanja.

Koeficijent

5,20
Broj:01-05-31/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 02.02.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================
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Članak 3.
Na temelju članka 105. Statuta Općine
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora”,
broj 02/08), Općinsko vijeće Usora na
svojoj XXXV redovitoj sjednici održanoj
dana 29.01.2016. godine, donijelo je:
ODLUKU
o javno-privatnom dijalogu
Članak 1.

Zadaci i ciljevi radnog tijela su:
•
•
•
•

Ovom Odlukom pruža se institucionalna
podrška
javno-privatnom
dijalogu,
određuju uvjeti za formiranje radnog
tijela koje je sastavljeno od predstavnika
javnog, privatnog i civilnog sektora,
određuje se cilj za aktivno sudjelovanje
svih aktera u javno-privatnom dijalogu,
razvoju zajednice u cjelini i kreiranju
povoljnog poslovnog okruženja.

•

•

•

Članak 2.
Radno tijelo je mještovitog sastava i broji
9 članova, od kojih najmanje jednu
polovinu čine predstavnici privatnog i/ili
civilnog sektora.
Predstavnici javnog sektora biraju se kao
predstavnici relevantnih institucija po
funkciji (ne po imenima): Općinski
načelnik,
Predsjedatelj
OV
Usora,
Pomoćnik
općinskog
načelnika
za
gospodarstvo i financije i Direktor
Mješovite srednje škole u Usori .
Predstavnici privatnog i civilnog sektora
se biraju kao predstavnici privrednih
društava i civilnih organizacija, a kriteriji
za izbor članova iz redova privatnog i
civilnog
sektora
su:
relevantna
zastupljenost svih sektora privrede sa
potencijalima za razvoj (najmanje po
jedan predstavnik malih i srednjih
privrednih društva, predsjednik udruženja
gospodarstvenika
i
predstavnici
relevantnih organizacija civilnog sektora
i/ili pojedinci.
Tehničke poslove radnog tijela obavljat
će Služba za gospodarstvo i financije
Općine Usora.

04.02.2016.god.

•
•

•

•

dvotrećinskom
većinom
donosi
poslovnik o radu radnog tijela,
usvaja godišnji plan za provođenje
javno-privatnog dijaloga,
osigurava kontinuitet rada na javnoprivatnom dijalogu,
prati proces i provođenje politike
javno-privatnog dijaloga kroz razvoj
novih projekata,
razmatra značajna razvojna pitanja i
pitanja
unapređenja
poslovnog
okruženje i konkurentnosti,
predlaže mjera za razvoj zajednice i
unapređenje općinske poslovne klime i
konkurentnosti,
predlaže inicijative koje se tiču viših
razina vlasti;
razmatra inicijative za partnerske
projekte i njihovu implementacije,
predlaže i daje preporuke Općinskom
vijeću i Općinskom načelniku, u cilju
većeg i kvalitetnijeg uključivanja svih
zainteresiranih strana,
sve aktivnosti se
provode uz
poštivanje načela transparentnosti,
partnerstva i suradnje sa Službom za
gospodarstvo i financije općine Usora,
informiše javni i privatni sektor o
svom radu.
Članak 4.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da donese
rješenje o formiranju radnog tijela.
Formirano radno tijelo za svoj rad neće
primati naknadu.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u “Službenom
glasniku Općine Usora”.
Broj:01-05-35/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 02.02.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================
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Na temelju članka 8. stavak 26. i članka
13.
Zakona
o
načelima
lokalne
samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine FBIH“
broj:49/06 i 51/09), članka 7. Zakona o
stvarnim pravima („Službene novine
Federacije BIH“ broj: 66/13) i članaka
23. i 107.
Statuta Općine Usora
(«Službeni glasnik Općine Usora», broj:
2/08), Općinsko vijeće Općine Usora, na
svojoj XXXV redovitoj sjednici, održanoj
dana 29.01.2016. godine, donosi:
ODLUKU
o gubitku statusa javnog dobra
I.
Utvrđuje se da je izgubila status javnog
dobra u općoj uporabi nekretnina
označena kao:
- k.č.broj: 2004/3 zvana «Potok», u
naravi
ostalo
neplodno
zemljište,
površine od 339 m2,
upisana u posjedovni list broj: 207 kao
državna svojina javno dobro putevi,
Usora za k.o. Sivša.
Ista po starom premjeru odgovara k.č.
broj: 230/3 zvana «Potok», u naravi
ostalo neplodno zemljište, površine od
339 m2, upisana u zemljišno knjižni
uložak broj: 411, k.o. Sivša kao javno
dobro putevi.
II.
Kopije katastarskog plana za nekretninu
označenu u točci I. je sastavni dio ove
Odluke.
III.
Na temelju ove Odluke Zemljišnoknjižni
ured Općinskog suda u Tešnju brisat će
dosadašnji upis zemljišta iz točke I.
Odluke i isto uknjižiti kao Državna svojina
u odgovarajući zemljišnoknjižni uložak za
k.o. Sivša, čiji je nositelj prava
raspolaganja Općina Usora sa dijelom
1/1.

04.02.2016.god.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i bit će objavljena u
Službenom glasniku Općine Usora.
Broj:01-05-32/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 02.02.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 5.
Zakona o stvarnim pravima («Službene
novine Federacije BiH», broj: 66/13),
članka 4. točka c) Pravilnika o postupku
javnog
konkursa
za
raspolaganje
nekretninama u vlasništvu Federacije
Bosne i Hercegovine, kantona, općina i
gradova («Službene novine Federacije
BiH», broj: 17/14) i članka 23. Statuta
Općine Usora («Službeni glasnik Općine
Usora», broj: 2/08), Općinsko vijeće
Općine Usora, na svojoj XXXV redovitoj
sjednici, održanoj dana 29.01.2016.
godine, d o n o s i:
ODLUKU
I. ODOBRAVA SE prodaja neposrednom
pogodbom nekretnine označene kao:
-k.č. broj 2004/3 zvana “Potok”,
površine
339
m2,ostalo
neplodno
zemljište upisana u Pl. broj 212 KO Sivša,
Državna svojina, korisnik općina Usora što
po starom premjeru odgovara parceli
označenoj sa k.č. broj: 230 /3 zvana
Potok , ostalo neplodno zemljište,
površine 339 m2, upisana u zk. uložak
broj: 427 k.o. Sivša
II. Kopija katastarskog plana nekretnine iz
točke I. Odluke je sastavni dio ove
Odluke.
III. Ovlašćuje se Općinski načelnik da
može u ime Općine Usora zaključiti
ugovor o prodaji nekretnine označene u
točci I. Odluke sa Braćom Ćosić koje
zastupa Ćosić Drago sinu Joze (koji
zastupa braću Miju, Matu, Ivicu, Antu,
Peju) kao i da poduzme eventualno druge
potrebne radnje vezano za prodaju
navedene nekretnine.
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IV. Sve troškove u vezi prijenosa prava na
nekretnini iz točke I. Odluke, troškove
zaključenja ugovora, plaćanje poreza i
troškove provođenja ugovora snosi kupac
zemljišta.
V. Cijena po kojoj će se izvršiti prodaja
navedene nekretnine iznosi 2,00 KM po
m2.
VI. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Usora.
Broj:01-05-33/16
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 02.02.2016. godine
Ivo Suvala
=======================================

Članak 3.
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije - Odjel
Financija Općine Usora.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u „Službenom glasniku
Općine Usora”.
Broj:02-14-481/15
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 30.12.2015.
Ilija Nikić
=======================================

Na temelju članka 54. Zakona o
proračunu - budžetu u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“ broj:
102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), članka 15.
Odluke o izvršenju Proračuna Općine
Usora za 2015. godinu (“Službeni glasnik
Općine Usora” broj:4/15), članka 108.
Statuta općine Usora („Službeni glasnik
Općine Usora“ broj: 2/08), na prijedlog
Službe za gospodarstvo i financije – Odjel
financija, Općinski načelnik d o n o s i :
ODLUKU
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA
OBRAČUN I ISPLATU PLAĆA
UPOSLENICIMA U OPĆINSKIM SLUŽBAMA I
ORGANIMA OPĆINE USORA ZA MJESEC
PROSINAC/DECEMBAR 2015.GODINE
Članak 1.
Utvrđuje se koeficijent 1 (jedan) za
obračun i isplatu plaće uposlenicima u
Općinskim službama i organima Općine
Usora za mjesec prosinac/decembar
2015. godine.
Članak 2.
Na temelju koeficijenta iz točke 1. ove
Odluke, utvrđuje se osnovica mjesečne
plaće za 2015. godinu u iznosu od 220,00
KM.
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Sadržaj
Akti Općinskog vijeća

Akti Općinskog načelnika

1. Odluka o dodjeli novčane pomoći
porodiljama sa područja Općine
Usora
koje
nisu
u
radnom
odnosu................................1.-2.

1. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za
obračun i isplatu plaća uposlenicima
u Općinskim službama i organima
općine Usora za mjesec prosinac /
decembar
2015.
godine………………………...….………str.11.

2. Odluka o izmjenama i dopunama
odluke o usvajanju i provođenju
Prostornog plana Općine Usora za
period
od
2014.
–
2034.
godine................................str.2.
3. Program rada Općinskog vijeća
Usora..............................str.3.-7.
4. Odluka
o
javno
privatnom
dijalogu...............................str.9.
5. Odluka o gubitku statusa javnog
dobra................................str.10.
6. Odluka
o
prodaji
nekretnine
neposrednom pogodbom...str.10.-11.
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