Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE USORA
Odgovorni urednik: Dijana Komuškić
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USORA

Na temelju članaka 1. i 3. Odluke o
povjeravanju
obavljanja
komunalnih
djelatnosti („Službeni glasnik općine
Usora“ broj 6/10), članaka 1. i 4. Odluke
o vodovodu („Službeni glasnik općine
Usora“ broj 6/10) i članaka 23. i 105.
Statuta općine Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj 2/08), Općinsko vijeće
općine Usora na svojoj XXI redovitoj
sjednici održanoj dana 18.02.2011.
godine, a na prijedlog Općinskog
načelnika d o n o s i
ODLUKU
o davanju vodovoda Ularice-BejićiMakljenovac na privremeno upravljanje
Javnom komunalnom poduzeću Usora
d.o.o. u stečaju

Tisak: OPĆINA USORA
Kompjuterska obrada:
Tajništvo OV-a
Godišnja pretplata 35 KM
Žiro-račun:
1549995000433667
Intesa Sanpaolo banka
Poslovnica Jelah
“Službeni glasnik” izlazi po potrebi

prethodnog članka daje se na određeno
razdoblje, odnosno do konačnog tehničkog
prijema i primopredaje vodovoda, nakon
čega će se donijeti nova Odluka o trajnom
upravljanju navedenim vodovodom.
Članak 3.
Javno komunalno poduzeće će stupanjem
na snagu ove Odluke preuzeti obvezu
održavanja vodovodne mreže uključujući
sitne popravke, preuzeti obvezu održavanja
ispravnosti i kvalitete vode sukladno
zdravstvenim standardima, preuzeti obvezu
plaćanja utroška električne energije,
održavanja bunareva i njegove okoline, te
preuzeti obavezu distribucije vode do
krajnjih korisnika i naplaćivati potrošnju i
eventualne nove priključke, sukladno
važećim Odlukama Općinskog vijeća.

Članak 1.
Članak 4.
Općinsko vijeće općine Usora daje Javnom
komunalnom poduzeću Usora d.o.o. u
stečaju pravo na privremeno upravljanje
vodovodom Ularice-Bejići-Makljenovac koji
je izgradila općina Usora.
Članak 2.
Pravo na upravljanje vodovodom iz
04.03.2011.god.

«U svrhu predaje objekta vodovoda JKP

«Usora» d.o.o. u stečaju, Općinski načelnik
će obrazovati Povjerenstvo od predstavnika
Općine, JKP «Usora» d.o.o. i mjesnih
zajednica Ularice, Bejići i Makljenovac sa
zadatkom utvrđivanja stanja u pogledu
statusa i broja korisnika priključenih na
vodovod, stanja mjernih instrumenata
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(vodomjera), obveza po osnovu utrošene
vode, električne energije uključujući i
obveze prema izvođačima radova na
sekundarnoj
mreži,
te
preuzimanja
tehničke i financijske dokumentacije
vezane za izgradnju i korištenje sekundarne
mreže odnosno vodovoda.
O svom radu imenovano Povjerenstvo će
sačiniti zapisnike koji će se dostaviti
Općini, mjesnim zajednicama i JKP, a isti
će biti u vidu informacije prezentirani i
Općinskom vijeću općine Usora».

Na temelju članaka 23. Statuta općine
Usora („Službeni glasnik općine Usora“
broj: 2/08) i inicijative Ministarstva za
privredu proistekle iz strategije razvoja
Zeničko-dobojskog kantona, Općinsko
vijeće općine Usora na svojoj XXI.
redovitoj
sjednici
održanoj
dana
18.02.2011. godine d o n o s i
ODLUKU
o davanju potpore Projektu toplifikacije
općina Tešanj, Usora i Doboj Jug

Članak 5.
Članak 1.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku općine Usora

Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Usora daje potporu Projektu toplifikacije
općina Tešanj, Usora i Doboj Jug, kroz
izradu studije koja će dati varijante:

Broj:01-05-32/11
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 25.02.2011. godine
Pero Lujić

1.
2.
3.
4.

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

Toplana na ugalj,
Toplana na plin,
Toplana na energiju iz biomase, i
Toplana na geotermalnu energiju.
Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime
općine Usora, u suradnji sa općinama
Tešanj i Doboj Jug poduzme potrebne
aktivnosti i radnje vezane za pokretanje
realizacije izrade studije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objavljivanja u „Službenom
glasniku općine Usora“.
Broj:01-05-33/11
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 25.02.2011. godine
Pero Lujić

===================================
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Na temelju članaka 2.12. stavak 5. i 2.16
Izbornog zakona Bosne i Hercegovine
(«Službeni glasnik BIH» broj:23/01, 7/02,
20/02, 25/02, 20/04, 25/05, 52/05,
77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08
i 32/10), Naputka o procedurama za
imenovanje članova Općinskog izbornog
povjerenstva,
Izbornog
povjerenstva
Grada Banjaluke, Izbornog povjerenstva
Grada Mostara i Izbornog povjerenstva
Brčko Distrikta BiH («Službeni glasnik
BiH» broj:47/08) i članka 105. Statuta
općine Usora Općinsko vijeće općine
Usora na svojoj XXI redovitoj sjednici
održanoj 18.02.2011. godine donosi

ODLUKU
o objavljivanju Javnog oglasa za
imenovanje jednog (1) člana
Općinskog izbornog povjerenstva Usora

Članak 1.
Ovom Odlukom se pokreće postupak za
imenovanje člana Općinskog izbornog
povjerenstva,
utvrđuje
se
mjesto
objavljivanja Javnog oglasa za imenovanje
člana Općinskog izbornog povjerenstva
Usora (u daljnjem tekstu: OIP), uvjeti koje
kandidati trebaju ispunjavati, rok za
podnošenje prijava kandidata, trajanje
mandata izabranog člana i povjerenstvo za
provedbu javnog oglasa.
Članak 2.
Javni oglas za imenovanje člana OIP-a
objavljuje se u najmanje jednom dnevnom
listu, lokalnoj radio postaji i oglasnoj ploči
zgrade općine.
Članak 3.
Prema Odluci o utvđivanju kvalifikacija za
članove izbornih povjerenstava kandidat za
člana OIP-a mora ispunjavati slijedeće
uvjete:
a) da je državljanin BIH;
04.03.2011.god.

b) da ima pravo glasa;
c) da ima prebivalište na području
općine Usora;
d) da ima završen pravni fakultet,
odnosno VII/1 stupanj stručne
spreme
društvenog
smjera
ili
završenu višu školu odnosno VI/1
stupanj stručne spreme društvenog
smjera;
e) da posjeduje iskustvo u provedbi
izbora.
Pod
iskustvom
u
provedbi
izbora
podrazumijeva se:
a) članstvo u izbornom povjerenstvu
b) članstvo u biračkom odboru
c) rad u stručnim tijelima koja su
pružala pomoć u provedbi izbora
d) objava znanstvenih i stručnih radova
iz oblasti izbora.
U sastavu izbornog povjerenstva nastojat
će se osigurati da broj članova manje
zastupljenog spola bude najmanje 1/3 od
ukupnog broja članova.
Članak 4.
Iznimno od odredbe iz članka 3. stavak 1.
točka e) ove Odluke, član izbornog
povjerenstva može biti osoba koja ima
završen pravni fakultet, odnosno VII/1
stupanj stručne spreme.
Članak 5.
Za člana OIP-a ne može biti imenovana
osoba:
a) koja se ne može kandidirati u smislu
odredaba članaka 1.6, 1.7, i 1.7a
Izbornog zakona BIH;
b) koja je član najvišeg izvršnopolitičkog organa političke stranke ili
koalicije
(predsjednik,
potpredsjednik, generalni tajnik ili
član izvršnog odbora ili glavnog
odbora);
c) koja je nositelj izabranog mandata
ili je član izvršnog organa vlasti,
osim u slučajevima predviđenim
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člankom 2.12. stavak 4. Izbornog
zakona BiH;
d) koja je kandidat za izbore za bilo
koju razinu vlasti; i
e) kojoj je izrečena kazna za radnju
koja predstavlja težu povredu
izbornih zakona ili propisa za koju je
osobno odgovorna, u posljednje
četiri godine, računajući od dana
pravomoćnosti odluke.

Distrikta BiH u roku od 8 dana od dana
proteka roka za podnošenje prijava
utvrđenih člankom 7. ove Odluke i dostaviti
rang listu kandidata Općinskom vijeću
Usora.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana
od dana objave u «Službenom glasniku»
općine Usora.

Članak 6.
Sastav
izbornog
povjerenstva
je
multietnički,
tako
da
odražava
zastupljenost
konstitutivnih
naroda,
uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za
koju se organ nadležan za provođenje
izbora osniva, vodeći računa o posljednjem
popisu
stanovništva
provedenom
na
državnoj
razini.
Sastav
izbornog
povjerenstva u pravilu će odražavati
ravnopravnu zastupljenost spolova.

Broj:01-05-31/11
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum, 25.02.2011. godine
Pero Lujić

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

Članak 7.
Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je
osam dana od dana objavljivanja.
Članak 8.
Mandat člana Izbornog povjerenstva traje
sedam godina i teče od dana davanja
suglasnosti
Središnjeg
izbornog
povjerenstva BIH na Odluku o imenovanju
člana izbornog povjerenstva donesenu od
strane nadležnog tijela.
Članak 9.
Javni oglas za imenovanje člana OIP-a
objavljuje Općinski načelnik, a provodi
Povjerenstvo za izbor i imenovanje
Općinskog vijeća Usora.
Povjerenstvo je dužno obaviti poslove
utvrđene Naputkom o procedurama za
imenovanje članova Općinskog izbornog
povjerenstva, Izbornog povjerenstva Grada
Banjaluke, Izbornog povjerenstva Grada
Mostara i Izbornog povjerenstva Brčko
04.03.2011.god.
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Na temelju članka 6. i 45. Zakona o
Javnim nabavama Bosne i Hercegovine,
(''Službeni glasnik BiH'' broj 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i
60/10) i Naputka o primjeni Zakona o
Javnim nabavama BiH, (''Službeni glasnik
BiH'', broj: 03/05), u predmetu:''Izvedba
krovopokrivačkih radova na zgradi općine
Usora'' , Općinski načelnik d o n o s i :

ODLUKU
o izboru postupka Javne Nabave
Članak 1.

Provedba postupka Javne nabave: ''Izvedba
krovopokrivačkih radova na zgradi općine
Usora'' sukladno Zakonu o Javnim
nabavama BiH, izvršit će se kroz
konkurentski zahtjev za dostavu ponuda,
sukladno članku 46. Zakona o javnim
nabavma BiH.

Članak 2.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba
za gospodarstvo i financije.

Članak 3.

Služba za gospodarstvo i financije dužna je
provedbu javne nabave kroz konkurentski
zahtjev za dostavu ponuda, osigurati u
potpunosti sukladno Zakonu o Javnim
nabavama BiH.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja i ima se objaviti u Službenom
glasniku općine Usora.
Broj:02-14-15/11
Datum, 17.01.2011. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Ante Čičak, ing

===================================
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Sadražaj
Akti Općinskog vijeća
1. Odluka o davanju vodovoda Ularice Bejići – Makljenovac na privremeno
upravljanje
Javnom
komunalnom
poduzeću Usora d.o.o. u stečaju
......................................str. 1.-2.

Akti Općinskog načelnika
1.

Odluka o izboru postupka Javne
nabave.............................. str. 5.

2. Odluka o davanju potpore Projektu
toplifikacije općina Tešanj, Usora i
Doboj Jug ............................str. 2.
3. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa
za imenovanje jednog (1) člana
Općinskog
izbornog
povjerenstva
...................................... str.3.-4.
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