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Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE 
                OPĆINE USORA 
 

Odgovorni urednik:  
Dijana Katić, dipl. pravnica 
 
tel: 032/893-479, fax: 032/893-514 
e-mail: opcina.usora1@tel.net.ba 
Web adresa: www.usora.com 

 

Godina:XVI Broj:2. 
 

10.02.2014.godine 
 

USORA 

Tisak: OPĆINA  USORA 
Godišnja pretplata 35 KM 

Ž i r o - r a č u n :  
1 5 4 9 9 9 5 0 0 0 4 3 3 6 6 7  

Intesa Sanpaolo banka 
Poslovnica Jelah 

 
“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi 

 

 
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 XV redovitoj sjednici održanoj 31.01.2014.  godine d o n o s i   
 
 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE USORA ZA 2014. GODINU 

 
 
I- UVODNE NAPOMENE 
 

Program rada Općinskog vijeća Usora za 2014. 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 2014. 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. 
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II.- SADRŽAJ PROGRAMA 
 
    MATERIJALI - PITANJA ZA RAZMATRANJE I USVAJANJE 
 
Općinsko vijeće Usora će u 2014. godini razmatrati: 
 
I kvartal (siječanj-ožujak) 
 

Naziv akta Predlagatelj Obrađivač Razdoblje 
 

NORMATIVNI DIO 

  
Si

je
ča

n
j 

-o
žu

ja
k   

Prijedlog Odluke o komunalnim 
pristojbama 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o komunalnim 
naknadama 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Nacrt Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o načinu 
obavljanja komunalnih djelatnosti 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Prijedlog Proračuna općine Usora 
za 2014. godinu 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Prijedlog Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Usora za 2014. 
godinu 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Prijedlog Odluke o određivanju 
naziva ulica i kućnih brojeva na 
području općine Usora  

Općinski načelnik 

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

Prijedlog Odluke o usvajanju 
nacrta Regulacijskog plana 
središta naseljenog mjesta Sivša 

Općinski načelnik 

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

Prijedlog Odluke o načinu 
obrazovanja Povjerenstva za 
tehnički pregled građevina i o 
obračunu visine naknade za rad 
Povjerenstva  

Općinski načelnik 

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

Prijedlog Odluke o načinu rada 
Povjerenstva za procjenu 
prometa nepokretnosti i o 
obračunu visine naknade za rad 
Povjerenstva 

Općinski načelnik 

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

Prijedlog Odluke o raspisivanju 
javnog oglasa za izbor jednog 
člana Općinskog izbornog 
povjerenstva 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju 
značajnih datuma i kalendara 
općinskih manifestacija i načina 
njihovog obilježavanja 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Prijedlog Odluke o općinskim 
Službama za upravu 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 
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Prijedlog Odluke o kriterijima za 
stambeno zbrinjavanje 
razvojačenih branitelja 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

 
TEMATSKO –ANALITIČKI DIO 

 
Izvješće o radu mjesnih zajednica 
sa područja općine Usora za 2013. 
godinu 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Siječanj -
ožujak 

Izvješće o radu Javne ustanove 
„Opća knjižnica” Usora za 2013. 
godinu 

Općinski načelnik 
JU „Opća 
knjižnica”Usora 

Izvješće o radu Općinskog 
pravobranitelja za 2013. godinu   

Općinski 
pravobranitelj  

Općinsko 
pravobraniteljstvo 

Izvješće o realizaciji kapitalnih 
ulaganja u 2013. godini 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Izvješće o stanju u oblasti 
zapošljavanja u općini Usora za 
2013. godinu 

Općinski načelnik 
Zavod za 
zapošljavanje/Biro 
Usora 

Informacija o radu Općinskog 
vijeća Usora za 2013. godinu 

Predsjedatelj 
OV-a 

Tajnik OV-a 

Analiza stanja javnog reda i mira, 
sigurnosti ljudi i imovine općine 
Usora za 2013. godinu 

Općinski načelnik 
Policijska stanica 
Usora 

Informacija o stanju u oblasti 
komunalne inspekcije na području 
općine Usora 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

 

Odluka o kriterijima za 
subvencioniranje – poticaj u 
poljoprivrednoj proizvodnji 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

 

 
 
 
II kvartal (travanj –lipanj) 

NORMATIVNI DIO 
Prijedlog Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o načinu 
obavljanja komunalnih djelatnosti 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo i 
financije 

tr
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j 

- 
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Prijedlog Odluke o usvajanju 
nacrta Prostornog plana općine 
Usora 

Općinski načelnik 

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

Prijedlog Odluke o provođenju 
Regulacijskog plana središta 
naseljenog mjesta Sivša  

Općinski načelnik 

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

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

Općinski načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 
nekretnina, imov.-
prav. poslove i 
urbanizam 
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Prijedlog Odluke o provođenju 
Urbanističkog plana dijela 
naseljenog mjesta Žabljak sa 
dijelovima regulacijskog plana 

Općinski načelnik 

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

Odluka o planu upisa učenika u 
srednju školu za školsku 
2014./2015. godinu 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Odluka o usvajanju Poslovnika o 
radu Općinskog vijeća Usora 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Odluka o dodjeli općinskih 
priznanja za 2014. godinu    

Povjerenstvo za 
odlikovanja 

Povjerenstvo za 
odlikovanja i općinska 
priznanja 

 
TEMATSKO ANALITIČKI DIO 

Izvješće o izvršenju Proračuna 
općine Usora i usvajanje završnog 
računa za 2013. godinu  

Općinski načelnik 
Služba za 
gospodarstvo i 
financije 

Informacija o realizaciji zimskog 
održavanja lokalnih cesta za 
2013/2014. 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Izvješće o izvršenju Proračuna 
općine Usora za razdoblje I-III 
mjesec 2014. godine 

Općinski načelnik 
Služba za gospodarstvo 
i financije 

Izvješće o materijalnom položaju 
korisnika socijalne zaštite i 
realizacije programa pomoći istim 
u 2013. godini 

Općinski načelnik 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Izvješće o radu Javne ustanove 
Dom zdravlja Usora za 2013. 
godinu 

Općinski načelnik 
Javna ustanova Dom 
zdravlja Usora 

Izvješće o radu Javnih 
poduzeća:JP „Radio Usora”d.o.o. i 
JKP „Usora” d.o.o. Sivša za 2013. 
godinu 

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

 
 
 
III kvartal (srpanj-rujan) 
 

NORMATIVNI DIO 
Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta 
„Duboki potok“ 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo 
i financije 

Srpanj- 
Rujan 

Nacrt Odluke o zaštiti izvorišta 
„Beglerovac“ 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo 
i financije 

Nacrt Odluke o usvajanju 
Strateškog plana ekonomskog 
razvoja općine Usora za razdoblje 
2014.-2020. godine 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo 
i financije 

Prijedlog Odluke o usvajanju 
Prostornog plana općine Usora 

Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 
nekretnina, imov.-prav. 
poslove i urbanizam 
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Prijedlog Odluke o provođenju 
Prostornog plana općine Usora 

Općinski 
načelnik 

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

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

Općinski 
načelnik 

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

Odluka o sufinanciranju troškova 
prijevoza učenika za školsku 
2014./2015.godinu  

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

 
TEMATSKO ANALITIČKI DIO 

 
Izvješće o stanju u oblasti 
braniteljsko invalidske zaštite na 
području općine Usora za 
2013.godinu  

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Informacija o stanju osnovnog i 
srednjeg obrazovanja, uspjehu 
učenika , broju upisanih učenika i 
postignutim rezultatima u 
osnovnim i srednjoj školi 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Izvješće o realizaciji poticaja za 
unaprjeđenje primarne 
poljoprivredne proizvodnje u 
2013. godini 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo 
i financije 

Izvješće o izvršenju Proračuna 
općine Usora za razdoblje od I-VI 
mjesec 2014.godine 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo 
i financije 

 
 
IV kvartal (listopad-prosinac) 

NORMATIVNI DIO 
 

Nacrt Odluke o građevinskom 
zemljištu 

Općinski 
načelnik 

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

LL i
i ss

tt oo
pp
aa d
d  
 --

  pp
rr oo

ss ii
nn
aa c
c   

Prijedlog Odluke o zaštiti 
izvorišta „Duboki potok“ 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

Prijedlog Odluke o zaštiti 
izvorišta „Beglerovac“ 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

Prijedlog Odluke o usvajanju 
Strateškog plana ekonomskog 
razvoja općine Usora za 
razdoblje 2014.-2020. godine 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

Odluka o usvajanju liste 
kapitalnih projekata iz 
sredstava Proračuna općine 
Usora za 2015. godinu 
(proračunska stavka kapitalna 
ulaganja) 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 
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Nacrt Proračuna i Odluke o 
izvršenju Proračuna  za 
2015.godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

Prijedlog Proračuna i Odluke o 
izvršenju Proračuna  za 
2015.godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

Prijedlog Programa rada 
Općinskog vijeća Usora za 
2015. godinu  

Predsjedatelj 
Ov-a 

Tajništvo Općinskog 
vijeća Usora 

 
TEMATSKO ANALITIČKI DIO 

 
Izvješće o dodijeljenim 
stipendijama za akademsku 
2013./2014. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Informacija o radu i 
funkcioniranju nevladinih 
organizacija, udruga i razvoju 
civilnog društva na području 
općine Usora za 2013.godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

Informacija o rješavanju 
statusa izbjeglih i raseljenih 
osoba na području općine Usora 
za 2013.godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 
djelatnosti 

 
 
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:01-05-25/14                                                                                                                   PREDSJEDATELJ OV-A 
Datum,10.02.2014. godine                                                                                                             Ivo Suvala 
================================================================================================ 
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Na temelju članaka 2.12. stavak 5. 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, 32/10 i 18/13), Naputka o 
utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju 
članova Izbornog povjerenstva osnovne izborne 
jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni 
glasnik BIH» broj:9/10, 37/10 i 74/11) i članka 
105. Statuta općine Usora („Službeni glasnik 
općine Usora“ broj:2/08) Općinsko vijeće 
općine Usora na svojoj XV redovitoj sjednici 
održanoj 31.01.2014. godine donosi 
 

O D L U K U 
o objavljivanju Javnog oglasa  

za imenovanje jednog (1) člana 
Općinskog izbornog povjerenstva Usora 

 
 

Članak 1. 
 
Ovom Odlukom se pokreće postupak za 
imenovanje jednog (1) 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 na lokalnoj radio postaji, oglasnoj 
ploči zgrade općine i web stranici općine. 
 

Članak 3. 
 
Prema Naputku o utvđivanju kvalifikacija za 
članove izbornih povjerenstava kandidat za 
člana OIP-a mora ispunjavati slijedeće uvjete: 

a) da je državljanin BIH; 
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 stručnost i 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 Općinskog izbornog povjerenstva 
osigurat će se da broj članova manje 
zastupljenog spola bude najmanje 40% od 
ukupnog broja članova. 
 

Članak 4. 
 
Iznimno od odredbi iz članka 3. stavak 1. točka 
d) posebnih uvjeta ove Odluke, član Općinske 
izbornog povjerenstva može biti osoba sa VII/1 
stupnjom stručne spreme i drugog smjera 
ukoliko posjeduje iskustvo u radu izbornog 
povjerenstva u trajanju od najmanje dvije 
godine od stupanja na snagu Izbornog zakona 
Bosne i Hercegovine. 
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 izvršno-političkog 
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 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. 
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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. 
 

Članak 7. 
 

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 
osam dana od dana objavljivanja. 
 

Članak 8. 
 
Mandat člana Izbornog povjerenstva traje 7 
(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 utvrđivanju kvalifikacija, broja i 
imenovanju članova Izbornog povjerenstva 
osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini 
(«Službeni glasnik BIH» broj:9/10, 37/10 i 
74/11)  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 danom donošenja i 
objavit će se u «Službenom glasniku» općine 
Usora.  
 
 
Broj:01-05-27/14                        PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 10.02.2014. godine                  Ivo Suvala 
============================================ 
 
                                                                                     
                                                                                            
 

Na temelju članka 21. i 49. Zakona o 
komunalnim djelatnostima („Službene novine 
Zeničko-dobojskog kantona broj:17/08) i članka 
105. Statuta općine Usora („Službeni glasnik 
općine Usora broj:2/08) Općinsko vijeće općine 
Usora na svojoj XV redovitoj sjednici održanoj 
dana 31.01.2014. godine donosi: 
 

ODLUKU 
 o izmjenama i dopunama  

Odluke o komunalnim naknadama 
 

Članak 1.  
 

Članak 4. Odluke o komunalnim naknadama 
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj:8/13) 
mijenja se i glasi: 
„Prema stupnju opremljenosti naselja 
komunalnim objektima i uređajima zajedničke 
komunalne potrošnje, pogodnostima koje 
građevinsko zemljište ima uz komunalnu 
infrastrukturu područje općine se dijeli na 
slijedeće zone: 
 

II ZONA 
• objekti neposredno uz magistralni put 

M-4 (Doboj –Teslić) koji od magistralnog 
puta nisu zaklonjeni drugim objektima. 

 

III ZONA 
• prostor obuhvaćen urbanističkim planom 

za naseljena mjesta Žabljak i Tešanjka, 
izuzev onih koji su obuhvaćeni zonom II.  

 

IV ZONA 
• prostor obuhvaćen urbanističkim planom 

dijela naseljenih mjesta Sivša i Srednja 
Omanjska. 

 

V ZONA 
• objekti uz lokalne puteve, izvan zona II, 

III i IV. 
 

Članak 2. 
 

U članku 6. Odluke o komunalnim naknadama 
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj:8/13) 
stavak 1. se mijenja i glasi: 
„Obveznici plaćanja komunalne naknade su 
vlasnici stambenog, proizvodnog i poslovnog 
prostora te građevinskog zemljišta ili korisnik 
kada je to vlasnik ugovorom ovjerenim od 
nadležne poreske uprave prenio na korisnika. 
Obveznici plaćanja komunalne naknade su i 
vlasnici nadzemnih i podzemnih instalacija 
(elektroinstalacije, telefonske instalacije, 
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instalacije kablovskih operatera, gasovodne 
instalacije, vodovodne instalacije)“. 
 

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u „Službenom glasniku općine 
Usora.“ 
 
 
Broj:01-05-26/14                          PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 10.02.2014. godine                  Ivo Suvala 
============================================ 
 
 
Na temelju članka 24. Zakona o građevinskom 
zemljištu («Službene novine Federacije BiH», 
broj: 25/03) i članka 23. Statuta općine Usora 
(«Službeni glasnik općine Usora», broj:2/08), 
Općinsko vijeće općine Usora, rješavajući u 
predmetu preuzimanja neigrađenog 
građevinskog zemljišta radi privođenja trajnoj 
namjeni, na svojoj XV redovitoj sjednici, 
održanoj dana 31.01. 2014.  godine, donosi: 
 
 

R J E Š E N J E 
 
I. P R E U Z I M A   S E  neizgrađeno građevinsko 
zemljište, označeno kao:  
- k.č.broj: 351/7 zvana “Matoševićka”, ostalo 
neplodno zemljište, površine 1102 m2, upisana 
u zk.ul.broj: 11 k.o. Omanjska, što po novom 
premjeru odgovara k.č.broj: 1427 zvana 
“Matoševićka”, ostalo nepolodno zemljište, 
površine 1102 m2, p.l.broj: 1426 k.o. 
Omanjska, kao posjed Općine Usora, sa dijelom 
1/1,  radi privođenja zemljišta trajnoj 
namjeni, bez naknade, od dosadašnjih 
suvlasnika, i to: Matošević (Ivo) Niko, Omanjska 
b.b., Usora, Nikić ( Mato) Anto, Omanjska b.b., 
Usora, Nikić (Ilija) Pejo,  Omanjska b.b., Usora, 
Matošević ( Anto) Marko,  Omanjska b.b., 
Usora, Bonić rođ. Nikić (žena Mile) Kaja, 
Omanjska b.b., Usora, Matošević (Pavle) Pejo, 
Omanjska b.b., Usora, Bejić rođ. Matošević 
(žena Pranj) Janja, Ularice  b.b., Usora, Mandić 
rođ. Matošević (žena Martina) Anica, Lončari 
b.b. Usora, Matošević (Pavle) Pejo, Omanjska 
b.b., Usora, Matošević (Pavle) Petar, Omanjska 
b.b., Usora, Đurović rođ. Matošević (Pavle) 
Ana, Omanjska b.b., Usora, Matošević (Jozo) 
Ivica, Alibegovci b.b., Usora, Matošević (Jozo) 
Pavo, Alibegovci b.b., Usora, Matošević (Jozo) 
Milenko, Alibegovci b.b. Usora, Matošević 

(udova Petra) Janja, Omanjska b.b., Usora, 
Matošević (Petar) Ilija, Zenica, Krainović rođ. 
Matošević (Petar) Mara, Omanjska b.b., Usora, 
Matošević ( Petar ) Anto,  Omanjska b.b., 
Usora, Matošević (Petar) Ljubica, Omanjska 
b.b., Usora, Matošević (Petar) Iva, Omanjska 
b.b., Usora, Matošević (Petar) Doma, Omanjska 
b.b., Usora, Matošević (Petar) Blaženka, 
Omanjska b.b., Usora, Matošević (Petar) 
Marijan, Omanjska b.b., Usora, Petrović (Luka) 
Pavo,  Omanjska b.b., Usora, Petrović (Ivo) 
Anto, Omanjska b.b., Usora, Nikić rođ. 
Topalović (udova Ilije) Ana,  Omanjska b.b., 
Usora, Nikić (Ilija) Pavle, Omanjska b.b., 
Usora, Nikić (Ilija) Pero, Omanjska b.b., Usora, 
Nikić (Ilija) Ljubica, Omanjska b.b., Usora, 
Nikić (Ilija) Marija, Omanjska b.b., Usora, Nikić 
(Ilija) Mato, Omanjska b.b., Usora, Nikić (Ilija) 
Zdravko, Omanjska b.b., Usora, Matošević rođ. 
Rajkovača (udova Ante) Ana, Omanjska b.b., 
Usora, Pešić rođ. Nikić (žena Stipe) Anđa, 
Potočani b.b. Tešanj, Matošević (udova Joze) 
Janja, Omanjska b.b., Usora, Matošević (Jozo) 
Josip,  Omanjska b.b., Usora, Petrović (Juro) 
Ivo, JMBG:0102953330463 Omanjska b.b., 
Usora, Nikić (Petar) Anđa,  Srednja  Omanjska 
b.b., Usora, Nikić (Marko) Ilija,  Srednja  
Omanjska b.b., Usora, Katić (Marko) Mara, 
Sivša b.b. Usora, Nikić (Jozo) Drago, Omanjska 
b.b., Usora, Nikić (Jozo) Franjo,  Omanjska 
b.b., Usora, Nikić (Jozo) Mato, Omanjska b.b., 
Usora, Nikić (Jozo) Ivo, Omanjska b.b., Usora, 
Nikić (Jozo) Anto, Omanjska b.b., Usora, Bejić 
(Jozo) Janja rođ. Nikić, Omanjska b.b., Usora, 
Barišić (Jozo) Anđa rođ. Nikić, Omanjska b.b., 
Usora. 
 
II. Zemljišno – knjižni ured Općinskog suda u 
Tešnju će po pravomoćnosti ovog rješenja 
brisati upis dosadašnjih suvlasnika na  zemljištu 
iz točke I. Rješenja i na istom izvršiti upis 
prava vlasništva, u korist: 
 
- OPĆINA USORA, Sivša b.b. Usora, sa 
dijelom.................................................
.1/1 
III. Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i 
objavit će se u «Službenom glasniku Općine 
Usora». 
 

O b r a z l o ž  e n j e 
 
Preuzimanje neizgrađenog građevinskog 
zemljišta, pobliže označenog u točci. I. izreke 
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ovog rješenja izvršeno je radi privođenja 
zemljišta trajnoj namjeni, odnosno dogradnje 
općinske administrativne zgrade na tom dijelu. 

 
Naime, zemljište koje je predmet izuzimanja 
je Općina Usora 1998.godine već kupila od  
Matošević (Mijata) Janje i Matošević (Joze) 
Josipa, a ugovor je ovjeren u Općinskom sudu u 
Tešnju, ali u kojem su uvršteni samo podaci 
zemljišta po novom premjeru. 
 
U postupku koji je prethodio donošenju ovog 
Rješenja, nadležna Služba Općine Usora, 
saslušala je ranije suvlasnike  građevinskog 
zemljišta. 
 
Obzirom da su se u konkretnom slučaju stekli 
uvjeti iz članka 24. Zakona o građevinskom 
zemljištu za preuzimanje građevinskog 
zemljišta iz posjeda ranijih suvlasnika, to je 
odlučeno kao u izreci ovog Rješenja. 
 
 
POUKA O PRAVNOM LIJEKU: 
Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba, 
ali se može pokrenuti upravni spor 
podnošenjem tužbe Kantonalnom sudu u Zenici, 
u roku od 30 dana od dana dostavljanja 
rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u 
dva primjerka.  
 
  
Broj:01-05-28/14                          PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 31.01.2014. godine                  Ivo Suvala 
============================================ 
 
 
Na temelju članka 23. Statuta općine Usora 
(«Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/08) i 
članaka 80. i 85. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine 
Usora» broj: 5/05) a na prijedlog Općinskog 
načelnika i Službe za gospodarstvo i financije 
Općinsko vijeće općine Usora na svojoj XV 
redovitoj sjednici održanoj dana 31.01.2014. 
godine d o n o s i 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I 
 

Općinsko vijeće Usora daje suglasnost 
Općinskom načelniku za raspolaganje 
sredstvima od uplate za zemljište sa računa 
investicija za potrebe sredstava za izmirivanje 

potraživanja iz radnog odnosa tražitelja 
izvršenja Drage Ćosić, po pravosnažnoj i 
izvršnoj Presudi Općinskog suda u Tešnju, 
Zaključku Općinskog vijeća općine Usora 
broj:01-05-283/13 od 28.06.2013. godine i 
Sporazuma o zaključivanju nagodbe broj:OPU-
OV:2585/2013 od 10.12.2013. godine u iznosu 
od 65.000,00 KM (slovima:šezdesetpettisuća 
konvertibilnih maraka). 
 

II 
 

Zadužuje se Općinski načelnik i Služba za 
gospodarstvo i financije općine Usora da u 
skladu sa zakonom i podzakonskim aktima 
realiziraju ovaj zaključak svako u okviru svojih 
nadležnosti. 
 

III 
 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u „Službenom glasniku općine 
Usora“. 
 
 
Broj: 01-05-23/14                       PREDSJEDATELJ OVA-a 
Datum, 10.02.2014. godine                   Ivo Suvala 
============================================ 
 

 
 

Na temelju članka 23. Statuta općine Usora 
(«Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/08) i 
članaka 80. i 85. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine 
Usora» broj: 5/05) a na prijedlog Općinskog 
načelnika i Službe za gospodarstvo i financije 
Općinsko vijeće općine Usora na svojoj XV 
redovitoj sjednici održanoj dana 31.01.2014. 
godine d o n o s i 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I 
 

Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 
7.500,00 KM (slovima:sedamtisućaipetsto 
konvertibilnih maraka) nogometnom klubu 
„Usora“ i 2.500,00 KM 
(slovima:dvijetisućepetsto konvertibilnih 
maraka) nogometnom klubu „Proleter „ 
Makljenovac od sredstava prodaje zemljišta 
parcela „Džavelja“ u Žabljaku. 
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II 
 

Zadužuje se Općinski načelnik i Služba za 
gospodarstvo i financije općine Usora da u 
skladu sa zakonom i podzakonskim aktima 
realiziraju ovaj zaključak svako u okviru svojih 
nadležnosti. 
 

III 
 

Zaključak stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u „Službenom glasniku općine 
Usora“. 
 
 
Broj: 01-05-24/14                        PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 10.02.2014. godine                   Ivo Suvala 
============================================ 
 
Na temelju članka 23. Statuta općine Usora 
(«Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/08) i 
članaka 80. i 85. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća općine Usora («Službeni glasnik općine 
Usora» broj: 5/05) Općinsko vijeće općine 
Usora na svojoj XV redovitoj sjednici održanoj 
dana 31.01.2014. godine d o n o s i 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I 
 

Općinsko vijeće Usora daje suglasnost na 
kandidiranje slijedećih projekata za 
rekonstrukciju putnih dionica na području 
općine Usora prema Kantonalnoj direkciji za 
ceste: 
 
1. Lokalni put Bratići – Ćemani dionica od 

Katića rijeke pa dalje prema Jelahu  
2. Dovršetak rekonstrukcije Lokalnog puta 

Mlinište – most na rijeci Usori dionica 
Ćosići – Konzum. 

 
II 
 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.  
 
 
Broj: 01-05-18/14                         PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 10.02.2014. godine                   Ivo Suvala 
============================================ 

 
 

 

Na temelju članaka 29 a. Zakona o proračunu-
budžetu u Federaciji BiH ( „Službene novine 
Federacije BiH“ broj: 19/06, 76/08, 5/09, 
32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10 i 25/12), 
članka 15. Odluke o izvršenju Proračuna općine 
Usora za 2013. godinu (“Službeni glasnik općine 
Usora” broj:3/13), 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 : 
 
 

O D L U K U  
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN I  
ISPLATU PLAĆA ZAPOSLENICIMA U OPĆINSKIM 

SLUŽBAMA I ORGANIMA OPĆINE USORA ZA 
MJESEC SIJEČANJ /JANUAR 2014.GODINE 

 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se koeficijent 1 (jedan)  za obračun i 
isplatu plaće Uposlenicima u Općinskim 
službama i organima općine Usora za mjesec 
siječanj/januar 2014. godine. 
 

Članak 2. 
 

Na temelju koeficijenta iz točke 1. ove Odluke, 
utvrđene  osnovice za mjesečne plaće za 2014. 
godinu u iznosu 200,00 KM, uvećano za 
korektivni faktor od 1,05263 iznosi 210,526 KM 
(rješenje o korektivnom faktoru broj:02-14-
26/09 od 10.02.2009. godine). 
 

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:02-14-39/14                         OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 04.02.2014.                             ILIJA NIKIĆ 
============================================ 
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Na temelju članka 108. Statuta  općine Usora 
(“Službeni glasnik općine Usora” broj: 2/08), 
Odluke o izvršenju proračuna općine Usora za 
2013. godinu (“Službeni glasnik općine Usora” 
broj: 3/13), članka 69. i članka 114. Zakona o 
organizaciji organa uprave (“Službene novine 
FBiH” broj: 35/05) Općinski načelnik općine 
Usora d o n o s i : 
 

R J E Š E N J E 
o izdvajanju sredstava od prodaje zemljišta 

 
1. Na temelju sklopljenih ugovora o raealizaciji 

kapitalnih investicija općine Usora, 
izdvajaju se sredstva od prodaje zemljišta 
za ove namjene. 

 

2.Iznos potrebnih sredstva za pokriće kapitalnih 
investicija je sljedeći: 

 

- Geo Put d.o.o , Maglaj- izvođenje radova put 
„Gavrani“ MZ Ularice.…………….4.112,37 KM 
 

- Rialšped d.o.o, Doboj Istok – izvođenje 
radova poligon MZ Alibegovci..20.727,00 KM 

 
UKUPNO:……………………………………24.839,37  KM                                           
 
3.Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
 
Općina Usora  obezbijedila je dio sredstava od 
Federalnog ministarstva raseljenih i izbjeglih 
lica za izvođenje radova asfaltiranje puta 
„Gavrani“ MZ Ularice, a dio sredstava potrebno 
je obezbijediti iz Proračuna općine. Sa MZ 
Alibegovci pristupilo se uređenju poligona kod 
osnovne škole u Alibegovcima. Dio sredstva 
obezbijedila je MZ Alibegovci, a preostali dio 
obezbijeđen je iz Proračuna općine. Općina 
Usora trenutno nema obezbijeđena sredstva iz 
drugih izvora financiranja pa se sukladno tome   
pristupilo se donošenju ovog rješenja.  
 
 
Broj: 02-14-22/14                      PREDSJEDATELJ OV-a 
Dana,14.01. 2014.godine                    Ivo Suvala 
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10.02.2014.god.          Službeni glasnik općine Usora          Broj:2/14    Stranica  13.
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Akti Općinskog vijeća 
 
1. Program rada Općinskog vijeća 

Usora.....................................str.1.-6. 
 

2. Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za 
imenovanje jednog (1) člana Općinskog 
izbornog povjerenstva Usora........str.7.-8. 

 
3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 

komunalnim naknadama.............str.8.-9. 
 

4. Rješenje o preuzimanju zemljišta od 
ranijeg korisnika.....................str.9.-10. 

 
5. Zaključak o davanju suglasnosti ......str.10 

 
6. Zaključako davanju suglasnosti..str.10.-11. 

 
7. Zaključak o davanju suglasnosti......str.11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akti Općinskog vnačelnika 
 
1. Odluka o utvrđivanju koeficijenta za 

obračun i isplatu plaća zaposlenicima u 
općinskim Službama i organima općine 
Usora za mjesec siječanj/januar 2014. 
godine…………………………………………………str.11. 
 

2. Rješenje o izdvajanju sredstava od 
prodaje zemljišta………………………………str.12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


