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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:XVII Broj:2. 
 

25.02.2015.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 XXVI redovitoj sjednici održanoj 30.01.2015. godine             
d o n o s i   
 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE USORA ZA 2015. GODINU 

 
 

I- UVODNE NAPOMENE 
 

Program rada Općinskog vijeća Usora za 2015. 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 2015. 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 2015. godini razmatrati: 
 
I kvartal (siječanj-ožujak) 

 
Red. 
broj 

 
Naziv pitanja za razmatranje 

 
Predlagač 

 
Obrađivač 

 
Vrijeme 

realizacije 
 

 
 

1. 

 
Nacrt Prostornog plana općine 

Usora 2014.-2034. 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
siječanj-
ožujak 

 
 

2. 

 
Nacrt Odluke o provođenju 

Prostornog plana općihe Usora 
2014.-2034. 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
siječanj-
ožujak 

 
 

3. 

Prijedlog Rješenja o davanju 
suglasnosti na Pravilnik o 

unutarnjem ustrojstvu 
općinskog organa uprave 

općine Usora 

 
 

Općinski 
načelnik 

 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
siječanj-
ožujak 

 
4. 

 
Prijedlog Rješenja o 

imenovanju Povjerenstva za 
procjenu nekretnina 

 
Općinski 
načelnik 

 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
siječanj-
ožujak 

 
5. 

 
Nacrt Odluke o izmjenama i 
dopunama Statuta općine 

Usora 

 
Statutarno-

pravno 
povjerenstvo 

 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
siječanj-
ožujak 

6. Izvješće o radu Javne 
ustanove „Opća knjižnica” 

Usora za 2014. godinu 

Općinski 
načelnik 

JU „Opća knjižnica”Usora 
 

siječanj-
ožujak 

7. Izvješće o radu Općinskog 
pravobranitelja za 2014. 

godinu 

Općinski 
pravobranitelj 

Općinsko 
pravobraniteljstvo 

siječanj-
ožujak 

8. Informacija o radu Općinskog 
vijeća Usora za 2014. godinu 

Predsjedatelj 
OV-a 

Tajnik OV-a 
siječanj-
ožujak 

 
9. 

Prijedlog Proračuna općine 
Usora za 2015. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

siječanj-
ožujak 

 
10. 

Prijedlog Odluke o izvršenju 
Proračuna općine Usora za 

2015. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

siječanj-
ožujak 

 
 

11. 

Nacrt Programa novčanih 
poticaja za unapređenje 
primarne poljoprivredne 

proizvodnje u 2015. godini 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
siječanj-
ožujak 

 
12. 

Izvješće o stanju u oblasti 
zapošljavanja 

Općinski 
načelnik 

Zavod za zapošljavanje/ 
Biro Usora 

siječanj-
ožujak 

 
13. 

Informacija o stanju u oblasti 
komunalne inspekcije na 
području općine Usora 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
siječanj-
ožujak 
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II kvartal (travanj –lipanj) 
 

Red. 
broj 

 
Naziv pitanja za razmatranje 

 
Predlagač 

 
Obrađivač 

 
Vrijeme 

realizacije 
 
 

1. 

Nacrt Urbanističkog plana 
dijela naseljenog mjesta 

Žabljak sa dijelovma 
regulacijskog plana 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
travanj - 

lipanj 

 
 

2. 

Nact Odluke o provođenju 
Urbanističkog plana dijela 

naseljenog mjesta Žabljak sa 
dijelovma regulacijskog plana  

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
travanj - 

lipanj 

 
 

3. 

 
Prijedlog Prostornog plana 
općine Usora 2014.-2034. 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
travanj - 

lipanj 

 
4. 

 
Prijedlog Odluke o provođenju 
Prostornog plana općihe Usora 

2014.-2034. 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
travanj - 

lipanj 

 
5. 

 
Nacrt Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Usora 

Statutarno-
pravno 

povjerenstvo 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
travanj - 

lipanj 
 

6. 
Prijedlog Odluke o planu upisa 

u srednju školu za školsku 
2015./2016. godinu 

 
Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
travanj - 

lipanj 
7.  Izvješće o materijalnom 

položaju korisnika socijalne 
zaštite i realizacije programa 
pomoći istim u 2014. godini 

 
Općinski 
načelnik 

 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
travanj - 

lipanj 

 
8. 

Prijedlog Odluke o dodjeli 
općinskih priznanja za 2015. 

godinu 

Povjerenstvo 
za 

odlikovanja 

Povjerenstvo za 
odlikovanja i općinska 

priznanja 

travanj - 
lipanj 

 
9. 

Izvješće o radu Javne 
ustanove Dom zdravlja Usora 

za 2014. godinu 

Općinski 
načelnik 

Javna ustanova Dom 
zdravlja Usora 

 
travanj - 

lipanj 
 
 

10. 

Izvješće o radu Javnih 
poduzeća:JP „Radio 

Usora”d.o.o. i JKP „Usora” 
d.o.o. Sivša za 2014. godinu 

Općinski 
načelnik 

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

 
travanj - 

lipanj 

 
11. 

Nacrt Odluke o izmjenama i 
dopunama Odluke o općinskim 
administrativnim pristojbama 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

travanj - 
lipanj 

 
 

12. 

Prijedlog Programa novčanih 
poticaja za unapređenje 
primarne poljoprivredne 

proizvodnje u 2015. godini 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
travanj - 

lipanj 

 
13. 

Izvješće o realizaciji 
kapitalnih ulaganja u 2014. 

godini 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

travanj - 
lipanj 

 
 

14. 

Izvješće o izvršenju Proračuna 
općine Usora i usvajanje 

završnog računa za 
2014.godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
travanj - 

lipanj 
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15. 

Informacija o realizaciji 
zimskog održavanja lokalnih 

cesta za 2013./2014. 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

travanj - 
lipanj 

 
 
 
III kvartal (srpanj-rujan) 
 

 
Red. 
broj 

 
Naziv pitanja za razmatranje 

 
Predlagač 

 
Obrađivač 

 
Vrijeme 

realizacije 
 

 
 

1. 

Prijedlog Urbanističkog plana 
dijela naseljenog mjesta 

Žabljak sa dijelovma 
regulacijskog plana 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
srpanj-rujan 

 
 

2. 

Prijedlog Odluke o provođenju 
Urbanističkog plana dijela 

naseljenog mjesta Žabljak sa 
dijelovma regulacijskog plana  

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
srpanj-rujan 

 
 

3. 

 
Nacrt Odluke o građevinskom 

zemljištu 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
srpanj-rujan 

 
 

4. 

Prijedlog Odluke o 
privremenom korištenju 

objekata i zemljišta državne 
svojine 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
srpanj-rujan 

 
5. 

Prijedlog Odluke o 
sufinanciranju troškova 

prijevoza učenika za školsku 
2015./2016. godinu 

 
Općinski 
načelnik 

 
Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
srpanj-rujan 

 
 

6. 

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

2014. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
 

srpanj-rujan 

 
 
 

7. 

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 
srpanj-rujan 

 
8. 

Prijedlog Odluke o izmjenama 
i dopunama Odluke o 

općinskim administrativnim 
pristojbama 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

srpanj-rujan 

 
9. 

Izvješće o realizaciji ulaganja 
u poljoprivredu u 2014. godini 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

srpanj-rujan 
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IV kvartal (listopad-prosinac) 
 

 
Red. 
broj 

 
Naziv pitanja za razmatranje 

 
Predlagač 

 
Obrađivač 

 
Vrijeme 

realizacije 
 

 
 

1. 

 
Prijedlog Odluke o 

građevinskom zemljištu  

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
listopad -
prosinac 

 
 

2. 

Prijedlog Odluke o 
određivanju naziva ulica i 

kućnih brojeva na području 
općine Usora 

 
Općinski 
načelnik 

Služba za geodetske 
poslove, katastar 

nekretnina, imovinsko –
pravne poslove i urbanizam 

 
listopad -
prosinac 

 
3. 

 
Prijedlog odluke o platnim 
razredima i koeficijentima 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
listopad -
prosinac 

 
 

4. 

Izvješće o dodijeljenim 
stipendijama za akademsku 

2014./2015. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
listopad -
prosinac 

 
 

5. 

Informacija o rješavanju 
statusa izbjeglih i raseljenih 
osoba na području općine 

Usora za 2014. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih 

djelatnosti 

 
listopad -
prosinac 

 
6. 

Prijedlog Programa rada 
Općinskog vijeća Usora za 

2016. godinu 

Predsjedatelj 
Ov-a 

Tajništvo Općinskog vijeća 
Usora 

 
listopad -
prosinac 

 
7. 
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju 
vrijednosti boda komunalne 

naknade za 2016. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
listopad -
prosinac 

 
 
 

8. 

Prijedlog Programa 
financiranja komunalnih 
djelatnosti zajedničke 

komunalne potrošnje za 2016. 
godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
listopad -
prosinac 

9. Nacrt Proračuna i Odluke o 
izvršenju Proračuna općine 

Usora za 2016. godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
listopad -
prosinac 

10. Prijedlog Proračuna i Odluke o 
izvršenju za proračuna 2016. 

godinu 

Općinski 
načelnik 

Služba za gospodarstvo i 
financije 

 
listopad -
prosinac 
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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:01-05-37/15                                                                                      PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 03.02.2015. godine                                                                    Ivo Suvala 
=============================================================================== 
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Na temelju članka 363. stavka 4. Zakona 
o stvarnim pravima («Službene novine 
Federacije BiH», broj: 66/13), članka 23.  
Statuta Općine Usora («Službeni glasnik 
Općine Usora», broj: 2/08), Općinsko 
vijeće Općine Usora, na svojoj XXVI 
redovitoj sjednici, održanoj dana 
30.01.2015. godine, d o n o s i: 
 

O D L U K U 
 

I. ODOBRAVA SE zamjena nekretnine u 
vlasništvu Općine Usora označene kao: 
- k.č.broj: 24/2 zvana “Polje”, u naravi 

pašnjak 2. klase, površine 316m2, 
upisana u p.l.broj: 500  k.o. Tešanjka, 
kao posjed Općine Usora, sa dijelom 
1/1, koja po starom premjeru 
odgovara k.č.broj: 34/71 zvana 
“Polje”, u naravi pašnjak 2. klase, 
površine 316 m2, upisana u 
zemljišnoknjižni uložak broj: 591 k.o. 
Žabljak, kao vlasništvo Općine Usora, 
sa dijelom 1/1. 

 

sa nekretninom označenom kao: 
 

- k.č.broj: 31/2 zvana “Adica”, u naravi 
pašnjak 2. klase, površine 158 m2, 
upisana u p.l.broj: 415   k.o. Tešanjka, 
posjed Ahmić (Šemse) Muharema, 
Jelah, Općina Tešanj, sa dijelom 1/1, 
koja po starom premjeru odgovara 
parceli k.č.broj: 31/2 zvana “Adica”, u 
naravi pašnjak 2. klase, površine 
158m2, upisana u zk.ul.broj: 10 k.o. 
Tešanjka, vlasništvo Ahmić (Šemse) 
Muharema, Jelah, Općina Tešanj, sa 
dijelom 1/1.  

 
II. Kopija katastarskog plana za 
nekretnine iz točke I. Odluke je sastavni 
dio ove Odluke. 

 
III. Ovlašćuje se Općinski načelnik da 
može u ime Općine Usora zaključiti 
ugovor o zamjeni nekretnina označenih u 
točci I. Odluke, kao i da poduzme 
eventualno druge potrebne radnje vezano 
za zamjenu navedenih nekretnina. 
 
IV. Troškove koji se odnose na 
zaključenje ugovora, plaćanja poreza na 
promet nepokretnosti snose ugovorne 

strane zajedno, odnosno svaka strana po 
polovinu troškova. 
 
VI. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, i objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Usora. 
  
 
Broj:01-05-38/15               PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 03.02.2015. godine          Ivo Suvala 
======================================= 
 
                                         
 Na temelju članka 12. Zakona o 
Ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije BiH („Službene 
novine Federacije BiH“ broj: 12/03 i 
34/03), članka 1. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o ministarskim, 
vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije BiH („Službene novine 
Federacije BiH“ broj: 65/13) i članka 23. 
Statuta općine Usora («Službeni glasnik 
općine Usora» broj 2/08) Općinsko vijeće 
Usora na svojoj XXVI redovitoj sjednici 
održanoj 30.01.2015. godine d o n o s i 
 

R J E Š E NJ E 
o konačnom imenovanju predsjednice  
Upravnog odbora JU „Opća knjižnica“ 

Usora 
 

Članak 1. 
 

Za predsjednicu Upravnog odbora Javne 
ustanove „Opća knjižnica“ Usora imenuje 
se: 
 

- Suzana (Pejo) Ćosić 
 

Članak 2. 
 

Mandat predsjednice Upravnog odbora 
traje 4 (četiri) godine od dana 
imenovanja. 

 
Članak 3. 

 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objavit će se u „Službenom glasniku 
općine Usora“. 
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O b r a z l o ž e nj e 
 

Kako je mjesto predsjednika Upravnog 
odbora JU „Opća knjižnica“ Usora, zbog 
isteka mandata, ostalo upražnjeno, 
objavljen je Javni oglas za izbor i 
imenovanje kandidata na upražnjenu 
poziciju predsjednika Upravnog odbora JU 
„Opća knjižnica“ Usora („Službene novine 
Federacije BiH“ broj: 104/14). 
Na navedeni oglas pristigle su tri prijave, 
te se smatra da je kandidat  koji je prvi 
na rang listi kojeg je preporučila većina 
članova povjerenstva za izbor 
najuspješnije prošao otvorenu 
konkurenciju, pa je isti/a i predložen/a 
za imenovanje. 
Imajući u vidu navedeno doneseno je 
rješenje kao u dispozitivu. 
 
 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja zainteresirana 
stranka može izjaviti prigovor Općinskom 
vijeću, a kopija se dostavlja Ombudsmenu 
za ljudska prava Bosne i Hercegovine u 
roku od 8 (osam) dana od prijema istog. 
 
 
 
Broj:01-05-39/15               PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 30.01.2015. godine        Ivo Suvala 
======================================= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 54. Zakona o 
proračunu - budžetu u Federaciji BiH 
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 
102/13, 9/14 i 13/14), članka 15. Odluke 
o izvršenju proračuna općine Usora za 
2014. godinu (“Službeni glasnik općine 
Usora” broj:4/14), 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 
UPOSLENICIMA U OPĆINSKIM SLUŽBAMA I 

ORGANIMA OPĆINE USORA ZA MJESEC 
SIJEČANJ/JANUAR 2015.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 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. 
 

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:02-14-34/15                OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 30.01.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
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Na temelju članka 69. i 103. Zakona o 
organizaciji organa uprave («Službene 
novine FBiH», broj: 35/05), Odluke o 
privremenom financiranju općine Usora 
za period  siječanj-ožujak 2015. godine 
(«Službeni glasnik općine Usora», broj: 
1/15) i članka 108. Statuta općine Usora 
(«Službeni glasnik općine Usora», broj: 
2/08), postupajući po Zahtjevu JKP 
«Usora» d.o.o. Sivša broj: 21/15 od 
18.02.2015. godine, na prijedlog Službe 
za gospodarstvo i financije, Općinski 
načelnik donosi: 

 
R  J  E  Š  E  N  J  E 

o sufinanciranju troškova zakupa 
deponije i prijevoza komunalnog otpada 

 
Članak 1. 

Ovim Rješenjem odobrava se 
sufinanciranje troškova zakupa deponije 
komunalnog otpada na regionalnu 
deponiju u Doboju i troškova prijevoza 
prikupljenog otpada na deponiju JKP 
«Usora» d.o.o. Sivša iz namjenskih 
sredstava osiguranih iz Fonda za zaštitu 
okoliša Zeničko-dobojskog kantona u 
iznosu od 5.000,00 KM sukladno 
Programu utroška sredstava Fonda za 
zaštitu okoliša. 
 

Članak 2. 
Odobrena sredstva JKP «Usora» d.o.o. 
Sivša će koristiti za sufinanciranje 
troškova kako slijedi: 
 
1. Za zakup deponije za odlaganje otpada  

na regionalnu deponiju 
Doboj.......................4.574,70 KM 

2. Za troškove prijevoza otpada na 
regionalnu deponiju 
Doboj............................425,30 KM 

 
Članak 3. 

Sufinanciranje troškova iz članka 1 ovog 
Rješenja će se izvršiti na teret 
ekonomskog koda 614120, vrsta troška: 
Transfer iz sredstava za zaštitu okoliša, 
razdjel: Namjenski transferi, Odluke o 
privremenom financiranju općine Usora 
za period siječanj-ožujak 2015. godine, u 
korist transakcijskog računa JKP «Usora» 
d.o.o. Sivša, broj 13400000005609 
otvoren kod IK Banke. 

Članak 4. 
Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u «Službenom 
glasniku općine Usora». 
 

Obrazloženje 
 

JKP «Usora» d.o.o. Sivša je podnijelo 
Zahtjev za sufinanciranje troškova odvoza 
smeća na regionalnu deponiju Doboj – 
troškova deponovanja i  prijevoza (goriva) 
broj: 21/15 od 18.02.2015 godine iz 
namjenskih sredstava osiguranih iz Fonda 
za zaštitu okoliša Zeničko-dobojskog 
kantona. Uz zahtjev su priložene fakture 
Komunalnog poduzeća «Progres» a.d. 
Doboj broj 4435/2014 od 30.06.2014. 
godine za deponovanje otpada za period 
od 01.06.-30.06.2014. godine, iznos od 
1.989,00 KM i broj 6776/2014 od 
30.09.2014. godine za deponovanje 
otpada za period od 01.09.-30.09.2014. 
godine, iznos 2.585,70 KM, te faktura 
gospodarskog društva «Kosovčić group» 
d.o.o. Šije broj 03-0175/14 od 
15.10.2014. godine, iznos 802,97 KM za 
troškova goriva za prevoz otpada na 
deponiju. 
Sukladno članka 69. i 103. Zakona o 
organizaciji organa uprave («Službeni 
novine FBiH», broj: 35/05), Odluci o 
privremenom financiranju općine Usora 
za period  siječanj-ožujak 2015. godine 
(«Službeni glasnik općine Usora», broj: 
1/15) i  Programu utroška sredstava 
Fonda za zaštitu okoliša, na prijedlog 
Služba za gospodarstvo i financije, 
riješeno je kao u dispozitivu Rješenja. 
 
Pouka o pravnom lijeku 
Protiv ovog rješenja može se uložiti 
prigovor općinskom načelniku u roku od 
15 dana od dana prijema rješenja uz 
plaćanje općinske administrativne 
pristojbe u iznosu od 10,00 KM na temelju 
točke 19. Tarifnog broja 1. Odluke o 
općinskim sdministrativnim pristojbama 
(«Službeni glasnik općine Usora», broj: 
05/13). 
 
 
Broj:02-14-61/15                OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 20.02.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
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Na temelju članka 7. stavak 2. 
Obiteljskog zakona Federacije Bosne i 
Hercegovine («Službene novine FBiH» 
broj:35/05, 41/05 i 31/14), članka 41. 
Statuta općine Usora («Službeni glasnik 
općine Usora» broj:2/08) te ukazane 
potrebe Općinski načelnik općine Usora 
donosi: 
 
 

RJEŠENJE  
o imenovanju ovlaštenih 

 službenih osoba za sklapanje braka   
 
 

Članak 1.  
 

Martin Grujo, diplomirani pravnik, šef 
Službe stručnih, općih poslova I 
društvenih djelatnosti imenuje se za 
ovlaštenu službenu osobu koja će u ime 
općine Usora vršiti sklapanje braka i 
potpisivanje u Matičnu knjigu vjenčanih. 
 
Dijana Katić, diplomirana pravnica, 
Stručni suradnik za braniteljska pitanja 
imenuje se za ovlaštenu osobu koja će u 
ime općine Usora vršiti sklapanje braka i 
potpisivanje u Matičnu knjigu vjenčanih u 
slučaju odsustva ili spriječenosti državnog 
službenika Martina Gruje. 
 

Članak 2.  
 

Matičar Dragan Krajina i dalje će 
obavljati poslove matičara prilikom 
sklapanja braka u skladu s odredbama 
Obiteljskog zakona Federacije Bosne i 
Hercegovine, odnosno pripremati i 
provjeravati svu potrebnu dokumentaciju 
za sklapanje braka, upoznavati državnog 
službenika o ispunjenosti uvjeta za 
sklapanje braka, izrađivati izvode iz 
Matične knjige vjenčanih koje će državni 
službenik izdavati bračnim partnerima te 
obavljati druge službene radnje za 
sklapanje braka. 
 

Članak 3. 
 

Ovlaštene osobe koje sudjeluju u samom 
činu sklapanja braka imaju pravo na 
naknadu za obavljeno vjenčanje. 

Visina naknade se utvrđuje na slijedeći 
način: 
- Za obavljeno vjenčanje u zgradi općine 

Usora tijekom radnog vremena državni 
službenik ima pravo na netto naknadu 
u iznosu od 10,00 KM, 

- Za obavljeno vjenčanje u zgradi općine 
Usora izvan radnog vremena državni 
službenik ima pravo na netto naknadu 
u iznosu od 30,00 KM, a matičar ima 
pravo na netto naknadu u iznosu od 
10,00 KM; 

- Za obavljeno vjenčanje izvan zgrade 
općine Usora državni službenik ima 
pravo na netto naknadu u iznosu od 
50,00 KM, a matičar ima pravo na 
netto naknadu u iznosu od 20,00 KM; 

 
Članak 4. 

 
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja 
stavlja se van snage Rješenje broj:02-13-
01/10 od 05.07.2010. godine 
 

Članak 5. 
 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u Službenom 
glasniku općine Usora a primjenjuje se od 
01.02.2015. godine. 
 
 
Broj:02-13-01/15                OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 20.02.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
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