Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE USORA
Odgovorni urednik: Dijana Komuškić

Godina:XIII Broj:3.
16.05.2011.godine

tel: 032/893-479, fax: 032/893-514
e-mail: opcina.usora1@tel.net.ba

USORA

Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o
pravobraniteljstvu („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“ broj: 14/08) i članka 23. stavak
1. točka 31. Statuta općine Usora („Službeni glasnik
općine Usora“ broj: 2/08), nakon provedene
rasprave Općinsko vijeće općine Usora na svojoj XXII
redovitoj sjednici održanoj dana 29.04.2011. godine,
a na prijedlog Općinskog načelnika d o n o s i:

ODLUKU O
OPĆINSKOM PRAVOBRANITELJSTVU
OPĆINE USORA
I OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se nadležnost i
način rada Općinskog Pravobraniteljstva općine
Usora (u daljem tekstu: Pravobraniteljstvo),
propisuje postupak za imenovanje, smjenjivanje i
prestanak
rada
pravobranitelja,
zamjenika
pravobranitelja i utvrđuju druga pitanja u vezi sa
radom Pravobraniteljstva.
Članak 2.
Pravobraniteljstvo vrši poslove pravne
zaštite imovine i imovinskih interesa općine i njenih
organa i tijela koja nemaju svojstvo pravnog lica, a
finansiraju se iz budžeta općine.
Pravobraniteljstvo vrši i druge poslove
određene zakonom.
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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

Članak 3.
Općinski organi i organizacije, javna
poduzeća, privredna društva sa udjelom državnog
kapitala i druga pravna lica (u daljem: tekstu organi i
pravna lica), dužni su Pravobraniteljstvu dostavljati
podatke i obavještenja o ugrožavanju, narušavanju ili
osporavanju prava i stvari u vlasništvu općine, radi
poduzimanja pravnih radnji i sredstava za koje je
Pravobraniteljstvo ovlašteno.
Članak 4.
Pravobranitelju i zamjeniku pravobranitelja
izdaje se službena iskaznica.
Službenu iskaznicu izdaje Općinski načelnik
na osnovu Pravilnika o službenoj iskaznici općinskog
pravobranitelja koga sam donosi.
Članak 5.
Pravobraniteljstvo ima pečat u skladu sa
Zakonom o pečatima Ze-Do Kantona.
Sjedište Pravobraniteljstva je u Usori, Sivša
b.b.

II

NADLEŽNOST
I
PRAVOBRANITELJSTVA

ORGANIZACIJA

Članak 6.
U
vršenju
poslova
zastupanja
Pravobraniteljstvo je ovlašteno da preduzima sve
radnje koje preduzima stranka u postupku. Ako
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Pravobraniteljstvo smatra da treba pokrenuti
određeni postupak ili da treba povući tužbu ili da ne
treba izjaviti određeni pravni lijek, obavijestit će
službu od koje je dobila podatke, a konačnu odluku
donijet će pravobranitelj uz konsultacije sa
Općinskim načelnikom.
Članak 7.
U postupku donošenja općih akata kojima se
uređuju imovinsko-pravni odnosi, prava i obaveza
prema stvarima u vlasništvu Općine, obavezno se
pribavlja mišljenje Pravobraniteljstva.
Prije zaključivanja ugovora o kupoprodaji,
zamjeni, zakupu, prenosu prava privremenog ili
trajnog korištenja stvari uz naknadu ili bez naknade,
ugovora o građenju i udruživanju sredstava za
građenje kao i drugih ugovora kojima se pribavljaju
stvari ili raspolaže stvarima, odnosno pravima,
obavezno je pribaviti mišljenje Pravobraniteljstva.
Kad je predmet ugovora iz predhodnog stava
pokretna stvar ili imovinsko pravo čija vrijednost ne
prelazi 3.000,00 KM (tri tisuće konvertibilnih maraka)
nije
obavezno
pribavljanje
mišljenja
Pravobraniteljstva.
Pravobraniteljstvo je dužno dostaviti
mišljenje najkasnije u roku od 15 dana od dana
prijema zahtjeva i potrebne dokumentacije, a u
naročito složenim slučajevima u roku od 30 dana.
Članak 8.
Zaključeni ugovori imovinsko-pravne prirode
obavezno se dostavljaju Pravobraniteljstvu u roku od
15 dana od dana zaključivanja.
Ako Pravobraniteljstvo ocijeni da je
zaključeni ugovor ništav, podnijet će tužbu za
utvrđivanje ništavosti, a u slučaju da ugovorena
cijena ne odgovara prometnoj vrijednosti podnijet će
tužbu za poništenje ili izmjenu ugovora.
Članak 9.
Funkciju Pravobraniteljstva vrši Općinski
pravobranitelj (u daljem tekstu: Pravobranitelj).
Pravobranitelj
predstavlja
Pravobraniteljstvo, rukovodi njegovim radom,
obavlja
poslove
utvrđene
Zakonom
o
pravobraniteljstvu, Pravilnikom o ustrojstvu i radu
pravobraniteljstva i poslove utvrđene aktima Općine.
Pravobranitelj ima jednog zamjenika.
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Članak 10.
Zamjenik pravobranitelja vrši poslove iz
djelokruga Pravobraniteljstva koje mu odredi
pravobranitelj.
U zastupanju pred sudovima i drugim
organima zamjenik ima ovlaštenja Pravobranitelja.
Kada je Pravobranitelj spriječen ili odsutan,
zamjenjuje ga zamjenik, a ako nema imenovanog
zamjenika ili je isti spriječen ili odsutan, Općinski
načelnik će ovlastiti lice iz reda diplomiranih
pravnika koji su državni službenici, zaposleni u Općini
da obavljaju poslove općinskog pravobranitelja, a
najduže do godinu dana.
Članak 11.
Pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja
imenuje, smjenjuje i razrješava Općinsko vijeće na
prijedlog Općinskog načelnika.
Članak 12.
Za Pravobranitelja može biti imenovano lice
koje je državljanin BIH, diplomirani pravnik, koji ima
položen pravosudni ispit i iskustvo u radu na pravnim
poslovima u Pravobraniteljstvu, pravosudnim
organima i drugim državnim organima, poduzećima
(društvima) i drugim pravnim licima u trajanju od
najmanje tri godine nakon položenog pravosudnog
ispita, te koji posjeduju najviše moralne osobine za
obavljanje poslova Pravobranitelja, kao i druge
uvjete utvrđene posebnim propisima.
Za zamjenika pravobranitelja može biti
imenovano lice koje je državljanin BIH, diplomirani
pravnik, koji ima položen pravosudni ispit i iskustvo u
radu na pravnim poslovima u Pravobraniteljstvu,
pravosudnim organima i drugim državnim organima,
poduzećima (društvima) i drugim pravnim licima u
trajanju od najmanje jedne godine nakon položenog
pravosudnog ispita, te koji posjeduju najviše
moralne
osobine
za
obavljanje
poslova
pravobranitelja, kao i druge uvjete utvrđene
posebnim propisima.
Članak 13.
Pravobranitelj se imenuje na period od 4
godine i može biti ponovo imenovan na još jedan
mandat.
Zamjenik pravobranitelja imenuje se bez
ograničenja trajanja mandata.
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Članak 14.
Prije stupanja na dužnost Pravobranitelj i
njegov zamjenik daju svečanu izjavu pred Općinskim
vijećem.
Tekst svečane izjave glasi: „Izjavljujem da ću
se u vršenju službe općinskog pravobranitelja –
zamjenika pravobranitelja pridržavati ustava i zakona
Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i
Hercegovine, Zeničko-dobojskog kantona i da ću
službu obavljati savjesno.“
Članak 15.
Pravobranitelju koji ne bude ponovo
imenovan prestaje imenovana dužnost istekom
mandata
Pravobranitelj kojem je istekao mandat i isti
ne bude ponovo imenovan raspoređuje se na radno
mjesto na koje je raspoređen neposredno prije
imenovanja.
Članak 16.
Pravobranitelj i njegov zamjenik dužni su
čuvati svoj ugled i ugled Pravobraniteljstva.
Pravobranitelj i njegov zamjenik ne mogu
obavljati drugu inokosnu funkciju niti biti članovi
izvršnog organa političke organizacije.
Pravobranitelj i njegov zamjenik ne mogu
vršiti službu ili posao koji bi mogao uticati na njihovu
samostalnost, nezavisnost ili bi umanjivao njihov
društveni ugled ili posao koji je inače nespojiv sa
obavljanjem službe Pravobranitelja.
Članak 17.
Pravobranitelju i zamjeniku pravobranitelja
služba prestaje istekom mandata, smjenjivanjem od
obavljanja dužnosti i podnošenjem ostavke.
Članak 18.
Pravobranitelj i zamjenik pravobranitelja
može biti smijenjen od vršenja dužnosti ako je:
- osuđen za krivično djelo koje ga čini
nedostojnim za obavljanje službe;
- izvršio težu povredu službe, odnosno ugleda
službe;
- neuredno ili nekvalitetno obavljao službu;
- na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene
ustanove trajno izgubio radnu sposobnost
za obavljanje službe.

Članak 19.
U postupku smjenjivanja Pravobranitelja i
zamjenika pravobranitelja istim će se omogućiti da
se izjasne o razlozima smjenjivanja.
Članak 20.
Pravobranitelj i zamjenik pravobranitelja
mogu podnijeti ostavku na vršenje dužnosti.
Ostavka se podnosi Općinskom načelniku i
Općinskom vijeću, a obavljanje funkcije prestaje
sljedećeg dana od dana kada je ostavka prihvaćena.
Članak 21.
Odredbe Zakona o parničnom postupku, o
izuzeću sudija, koje se primjenjuju na području
Zeničko-dobojskog kantona shodno se primjenjuju i
na izuzeće Pravobranitelja i njegovog zamjenika.
O izuzeću zamjenika pravobranitelja
odlučuje Pravobranitelj, a o izuzeću Pravobranitelja
odlučuje Općinski načelnik.
Članak 22.
U Pravobraniteljstvu postoji određen broj
namještenika koji vrše stručne i administrativno
tehničke poslove.
Federalni i kantonalni propisi kojima se
uređuje radno - pravni status namještenika u
Organima državne službe shodno se primjenjuju i na
namještenike Pravobraniteljstva ako Zakonom nije
drugačije uređeno.
Članak 23.
Unutarnje ustrojstvo Pravobraniteljstva
utvrđuje Pravobranitelj Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu
Pravobraniteljstva
uz
predhodno
pribavljenu saglasnost Općinskog načelnika.
Članak 24.
Sredstva
za
rad
Pravobraniteljstva
obezbjeđuju se u budžetu Općine.
Članak 25.
Pravobraniteljstvo podnosi Općinskom vijeću
i Općinskom načelniku Izvještaj o svom radu, kao i o
uočenim pojavama i problemima u primjeni zakona i
drugih propisa od značaja za rad Pravobraniteljstva.
Izvještaj iz stavka 1. ovog članka dostavlja se
najkasnije do 31. ožujka tekuće godine.
Članak 26.
U Pravobraniteljstvu se vodi evidencija u
skladu sa Pravilnikom o poslovanju i vođenju
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evidencije u Pravobraniteljstvu koji donosi Općinski
načelnik.
Članak 27.
Koeficijent
za
utvrđivanje
plaće
Pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja utvrđuje
Općinsko vijeće na prijedlog Općinskog načelnika.
Plaća
Pravobranitelja
i
zamjenika
pravobranitelja utvrđuje se množenjem polazne
osnove za obračun plaća koja se primjenjuje za
državne službenike i namještenike, sa koeficijentom
iz stavka 1. ovog članka i tako utvrđeni iznos se
uvećava za svaku godinu započetog staža u procentu
kao i za državne službenike, s tim da ukupno
povećanje ne može biti veće od 20%.
Članak 28.
Pravobranitelju koji ne bude ponovo
imenovan prapada pravo na plaću u visini njegove
posljednje plaće i na druge naknade, uključujući
zdravstveno i mirovinsko osiguranje u razdoblju od
šest mjeseci nakon prestanka mandata, u kojem
periodu je u radnom odnosu u Pravobraniteljstvu.
Pravobranitelju koji bude smijenjen sa
dužnosti, pripada pravo na plaću u visini njegove
posljednje plaće, uključujući zdravstveno i mrovinsko
osiguranje u trajanju od tri mjeseca nakon prestanka
mandata.
Naknada iz stavka 1. i 2. ovog članka ne
pripada Pravobranitelju i njegovom zamjeniku koji
podnesu ostavku.
Članak 29.
Za naknade koje nemaju karakter plaća i
naknade troškova službenog putovanja primjenjuju
se propisi koji važe za državne službenike.
Nalog za službeno putovanje Pravobranitelju
i zamjeniku pravobranitelja izdaje Općinski načelnik.
O pojedinačnim pravima Pravobranitelja iz
radnog odnosa, utvrđenih zakonom i drugim aktima
odlučuje rješenjem Općinski načelnik.

III PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 31.
Sva pitanja koja nisu posebno regulisana
ovom Odlukom riješit će se primjenom Zakona o
pravobraniteljstvu.
Članak 32.
U roku od 30. dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke pravobranitelj će donijeti Pravilnik
o unutarnjem ustrojstvu Pravobraniteljstva.
U roku od 30. dana od dana stupanja na
snagu ove Odluke Općinski načelnik će donijeti
Pravilnik o poslovanju i vođenju evidencije u
Pravobraniteljstvu i Pravilnik o izgledu i načinu
izdavanja službene iskaznice pravobranitelja i
zamjenika pravobranitelja.
Članak 33
Izmjene i dopune ove Odluke vrše se po
proceduri predviđenoj za njeno donošenje.
Članak 34.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da
važi Odluka o osnivanju Općinskog pravobranilaštva
općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“ broj
3/99).
Članak 35.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a naknadno će se objaviti u Službenom
glasniku općine Usora.
Broj:01-05-70/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 11.05.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

Članak 30.
Na prava i obaveze koje se odnose na radnopravni status Pravobranitelja i zamjenika
pravobranitelja, koja nisu uređena ovom Odlukom
primjenjuje se Zakon o Pravobraniteljstvu ZeničkoDobojskog kantona i svi drugi Federalni, kantonalni i
općinski propisi kojima se uređuju prava i dužnosti
Pravobranitelja te državnih službenika u Federaciji
Bosne i Hercegovine, te kolektivni ugovor.
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Na temelju članka 11. Odluke o Javnim priznanjima
općine Usora («Službeni glasnik općine Usora»,
broj:2/08), članka 23. Statuta općine Usora
(«Službeni glasnik općine Usora broj:2/08) a na
prijedlog Povjerenstva za odlikovanja i općinska
priznanja općine Usora, Općinsko vijeće općine
Usora na svojoj XXII redovitoj sjednici održanoj
29.04.2011. godine d o n o s i

Na temelju članka 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
FBiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 46/10) i
članka 23. stavak 1. točka 31. Statuta općine Usora
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj: 2/08), nakon
provedene rasprave, Općinsko vijeće općine Usora
na svojoj XXII redovitoj sjednici održanoj dana
29.04.2011. godine, a na prijedlog Općinskog
načelnika d o n o s i:

ODLUKU
o dodjeljivanju Plakete općine Usora,
i Zahvalnice općine Usora za 2011. godinu

ODLUKU
o kriterijima za imenovanje predsjednika i
članova Upravnih vijeća zdravstvenih ustanova
čiji je osnivač općina Usora

Članak 1.
Povodom 15.svibnja, Dana općine Usora,
dodjeljuju se općinska priznanja Plaketa općine
Usora i Zahvalnica općine Usora za 2011. godinu, kao
znak priznanja za izuzetan rad, postignute rezultate,
kao i doprinos od značaja za općinu Usora i to:
1. Plaketa općine Usora – 3 priznanja
Ilija Ivkić,
Humanitarna udruga «Malteser –
Hilfsdienst e. V.
Diözesangeschäftsstelle Limburg –
Referat Osteuropahilfe» iz
Njemačke
Mjesna
zajednica
Srednja
Omanjska.
2. Zahvalnica općine Usora – 4 priznanja
• Pavo Dadić – Paun,
• Don Bono Tomić,
• Franjo (Jozo) Bratić,
• Anto Kovačević.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u Službenom glasniku općine Usora.

Broj:01-05-51/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 06.05.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

16.05.2011.god.

Članak 1.
Ovom Odlukom Općinsko vijeće općine
Usora utvrđuje kriterije za imenovanje na poziciju
člana Upravnog vijeća javnih zdravstvenih ustanova
čiji je osnivač općina Usora (u daljem tekstu:
zdravstvene ustanove).
Članak 2.
Za člana Upravnog vijeća zdravstvenih ustanova
može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće
opće uvjete:
1. da je državljanin BIH;
2. da je stariji od 18 godina;
3. da nije otpuštan iz državne službe kao
rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem
nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou
države ili entiteta) u razdoblju od tri (3)
godine prije dana objave upražnjene
pozicije;
4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1.
Ustava Bosne i Hercegovine;
5. da nije osuđivan za kazneno djelo privredni
prijestup, nespojiv sa dužnošću u upravnom
odboru zdravstvene ustanove;
6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih
funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o
sukobu interesa u organima vlasti u
Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine FBIH“ broj: 70/08)
Članak 3.
Pored ispunjavanja općih uvjeta iz točke II ove
Odluke kandidat koji se imenuje za člana upravnog
vijeća zdravstvenih ustanova, treba da ispunjava i
sljedeće posebne uvjete, i to:

Službeni glasnik općine Usora

broj:3/11. Stranica 5

1. da ima VII stepen stručne spreme
pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog
usmjerenja;
2. da ima najmanje tri (3) godine radnog
iskustva u struci;
3. da nema privatni-finansijski interes u
zdravstvenoj ustanovi u čije se Upravno
vijeće kandiduje;
4. da nije ravnatelj zdravstvene ustanove, a
koja ima status pravne osobe;
5. da nije član više od jednog upravnog ili
nadzornog vijeća;
Članak 4.
Prilikom utvrđivanja ili primjene kriterija
Općinsko vijeće neće vršiti diskriminaciju prema bilo
kome na temelju rase, boje, vjere, spola, bračnog
statusa, porodičnog statusa, invalidnosti ili
postojanja presude za koju je izrečeno pomilovanje.
Članak 5.
Na temelju općih uvjeta utvrđenih u članku
7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i dugim
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 12/03 i
34/03) i kriterija iz točke II i III ove odluke, općinski
načelnik općine Usora će raspisati javni oglas za
poziciju člana Upravnog vijeća zdravstvene ustanove,
te predložiti Općinskom vijeću općine Usora Odluku
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća.

Na temelju članka 23., 102., i 105. Statuta općine
Usora („Službeni Glasnik općine Usora“, broj: 02/08)
i uvjeta za apliciranje kod određenih organa,
Fondacija i Agencija te Zaključka Općinskog vijeća
broj 01-05-05/11 od 07.01.2011. godine, Općinsko
vijeće općine Usora na svojoj XXII redovitoj sjednici
održanoj dana 29. 04. 2011. godine d o n o s i:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na infrastrukturne
projekte/potrebe
Članak 1.
Općinsko vijeće Usora podržava realizaciju projekata
izgradnje i rekonstrukcije infrastrukturnih objekata,
odnosno potpore za određene projekte u mjesnim
zajednicama koje su prijedloge projekata dostavili
zaključno sa 28.03.2011. godine, te se slaže da su
dole navedeni projekti/potrebe prioriteti u općini
Usora.
Članak 2.
Infrastrukturni projekti/potrebe
Mjesna zajednica Alibegovci:
-

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku
općine Usora.

-

Put Gavrići- Švabulje (projekat dijelom
urađen) – dovršetak,
Sanacija brane i mlina Gračac ( za mlin
urađeno idejno rješenje),
Put Varenice-Kovačevići,
Put Petrovići (pored groblja),

Mjesna zajednica Sivša:
-

Broj:01-05-68/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 11.05.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

-

Put Omerbašićka – nastavak puta „Nikin put“
Obilaznica – put Sivša centar (Krajine –
Kulaši),
Lokalni put zaseok Topalovići .

Mjesna zajednica Žabljak:
-

16.05.2011.god.
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Izgradnja bazena za vodovod,
Asfaltiranje puta Ivići,
Asfaltiranje puta Lukići.
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Mjesna zajednica Omanjska:
-

-

-

-

-

Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje
postojećeg asfaltnog puta kroz Omanjsku,
dionica „Ćemani-škola“,
Rekonstrukcija, sanacija i asfaltiranje
postojećeg asfaltnog puta kroz Omanjsku,
dionica „Škola - Pranjići“,
Rekonstrukcija i asfaltiranje makadam puta
kroz zaseok „Gruje“,
Rekonstrukcija i asfaltiranje makadam puta
kroz zaseok „Blaževići i Svaline“,
Završetak,
sanacija,
rekonstrukcija
i
asfaltiranje postojećeg asfaltnog puta kroz
Omanjsku, dionica „Škola - Adžage“,
Rekonstrukcija i asfaltiranje makadam puta
„Pranjići – Kikići,“
Završetak, rekonstrukcija i asfaltiranje
makadam puta „Adžage – Jeleči“,
Završetak
uređenja
„Kulturno
–
administrativnog objekta“ u Omanjskoj.

Mjesna zajednica srednja Omanjska:
-

Rekonstrukcija ceste „Bratići“ – „Ćemani“ ,
Priključenje izvorišta „Duboku potok“ na
gravitacijski rezervoar „Bratići“.

Mjesna zajednica Makljenovac:
-

Nastavak završetka asfaltiranja puta Jeleči,
Nastavak završetka puta „Prljače – Groblje Bazen vodovoda“,
Asfaltiranje puta Krajine.

Put „Perić“ (Kurjaci).

Mjesna zajednica Bejići:
-

Put prema dvorcu i sportskom poligonu u
Bejićima,
Put „Kapelica“ prema Kesedžićima i
Svalinama.

Mjesna zajednica Jeleči - Filipovići:
-

Dovršetak asfaltiranja puta kroz Jeleče (u
dužini od 1 km).
Članak 3.

Općinsko vijeće se slaže da su navedeni
projekti/potrebe prioriteti u općini Usora. Pojedini
projekti/potrebe mogu biti realizirani prije drugih
ukoliko mjesne sredine prije osiguraju sredstva za
realizaciju projekata, što će biti određeno kriterijima
fondacije/organizacije koja implementira projekat.
Članak 4.
U mjesnim sredinama koje nisu u mogućnosti da
osiguraju potrebnu sumu novčanih sredstava u vidu
svog učešća, Općinsko vijeće može utvrditi, ukoliko
postoje raspoloživa proračunska sredstva, da je
određeni projekat prioritet i preuzeti na sebe
ispunjavanje novčanih obveza pri zatvaranju
financijske konstrukcije.
Članak 5.

Mjesna zajednica Ularice:
-

Put „Čalić - Šimunović“,
Put Brković,
Rekonstrukcija Matijevog sokaka,
Sanacija mostova,

-

Rekonstrukcija crkve,
Izgradnja potpornih zidova duž korita
rijeke,
Čišćenje kanala i sanacija nogostupa
(oštećen izgradnjom vodovoda),
Put „Topalović“ (Marijan Topalović),
Sanacija makadamskih puteva (put
Rajkovača 1, 2, i 3, Batiste, Kontić, Perić,
Domazet),
Put „Topalović“ (Mato Topalović),

-

-

16.05.2011.god.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Službenom glasniku općine Usora“.
Broj:01-05-69/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 11.05.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđene su
pogreške u tekstu Odluke o objavljivanju Javnog
oglasa za imenovanje jednog (1) člana Općinskog
izbornog povjerenstva Usora broj: 01-05-31/11 od
25.02.2011. godine objavljene u «Službenom
glasniku općine Usora» broj: 2/11 te se sukladno
tome daje slijedeći:
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ISPRAVAK
Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za
imenovanje jednog (1) člana Općinskog
izbornog povjerenstva Usora broj:01-05-31/11
od 25.02.2011. godine objavljene u
«Službenom glasniku općine Usora» broj: 2/11
Članak 1.
U preambuli Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za
imenovanje jednog (1) člana Općinskog izbornog
povjerenstva Usora broj: 01-05-31/11 od
25.02.2011. godine u alineji 3. umjesto riječi
«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)» treba da stoji «Naputka o utvrđivanju
kvalifikacija, broja i imenovanju članova općinskog
izbornog povjerenstva, Izbornog povjerenstva grada
Banja Luke, Izbornog povjernstva Grada Mostara i
Izbornog povjerenstva Brčko Distrikta BIH («Službeni
glasnik BiH» broj:9/10 i 37/10).
Članak 2.
U članku 9. stavak 2. alineja 1. umjesto riječi
«Naputkom o procedurama za imenovanje članova
Općinskog
izbornog
povjerenstva,
Izbornog
povjerenstva
Grada
Banjaluke,
Izbornog
povjerenstva Grada Mostara i Izbornog povjerenstva
Brčko Distrikta BiH» treba da stoji «Naputkom o
utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova
općinskog
izbornog
povjerenstva,
Izbornog
povjerenstva grada Banja Luke, Izbornog povjernstva
Grada Mostara i Izbornog povjerenstva Brčko
Distrikta BIH».
Članak 3.
Ova ispravka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u Službenom glasniku općine Usora.
Broj:01-05-39/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 16.03.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

16.05.2011.god.

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 utvrđivanju kvalifikacija, broja i
imenovanju članova Izbornog povjerenstva osnovne
izborne jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni
glasnik BIH» broj:9/10 i 37/10) i članka 105. Statuta
općine Usora Općinsko vijeće općine Usora na svojoj
XXII redovitoj sjednici održanoj 29.04.2011. 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
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 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;
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.
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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 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 4.
Članak 9.
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.

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 i 37/10) 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:01-05-71/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 11.05.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

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.
16.05.2011.god.
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Na temelju članka 2.12. i 2.15. Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj:
23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05,
52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08,
37/08 i 32/10) i članka 107. Statuta općine Usora
(«Službeni glasnik općine Usora» broj: 2/08)
Općinsko vijeće općine Usora na svojoj XXII redovitoj
sjednici održanoj dana 29.04.2011. godine donosi:

R J E Š E NJ E
o razrješenju zamjenskog člana
Općinskog izbornog povjerenstva općine Usora
I
Dijana Komuškić, dipl. pravnica razrješuje se
dužnosti zamjenskog člana Općinskog izbornog
povjerenstva općine Usora.
II
Rješenje stupa na snagu danom dobijanja suglasnosti
od strane Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine

Broj:01-05-72/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 11.05.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

Na temelju članka 2.12. Izbornog zakona Bosne i
Hercegovine («Službeni glasnik BiH» broj: 23/01,
7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05,
65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i
32/10) i članka 107. Statuta općine Usora («Službeni
glasnik općine Usora» broj: 2/08) Općinsko vijeće
općine Usora na svojoj XXII redovitoj sjednici
održanoj dana 29.04.2011. godine donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju člana
Općinskog izbornog povjerenstva općine Usora
I
Slađana Katić, dipl. pravnica imenuje se na dužnost
člana Općinskog izbornog povjerenstva općine
Usora.

16.05.2011.god.

II
Mandat člana Općinskog izbornog povjerenstva
općine Usora iz točke 1. ovog Rješenja traje sedam
(7) godina.
III
Rješenje stupa na snagu danom dobijanja suglasnosti
od strane Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i
Hercegovine.

Broj:01-05-73/11
PREDSJEDATELJ OV-A
Datum, 11.05.2011. godine
PERO LUJIĆ
====================================================

Na temelju članaka 41. i 108. Statuta općine Usora
(''Službeni glasnik općine Usora'', broj 02/08) i točke
III. Ugovora broj 02-23-35/10 od 15.12.2010. godine,
a vezano za realizaciju Projekta: ''Izvođenje radova na
infrastrukturnom uređenju Poduzetničke zone
Žabljak – IV faza'', općina Usora, Općinski načelnik
donosi:

R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za primopredaju
radova i konačan obračun
I
Imenuje se Povjerenstvo za primopredaju i konačan
obračun radova za Projekt: ''Izvođenje radova na
infrastrukturnom uređenju Poduzetničke zone
Žabljak – IV faza'', općina Usora, prema Ugovoru
broj 02-23-35/10 od 15.12.2010. godine, zaključenog
između općine Usora, kao naručitelja i ''Geoput''
d.o.o. Maglaj, kao izvođača radova, u sastavu:
1. Ivan Katić, predsjedatelj Povjerenstva,
2. Martin Grujo, član Povjerensta,
II
Povjerenstvo će pristupiti primopredaji radova i
konačnom obračunu dana 20.04.2011. godine u 900
sati.
III
Zadatak Povjerenstva je da prilikom primopredaje
radova utvrdi sve relevantne podatke vezane za
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realizaciju Ugovora odnosno da utvrdi da li su radovi
izvedeni prema predmetnom Ugovoru, projektnoj
dokumentaciji i predmjeru radova, kvalitet radova,
eventualne nedostatke, pregled atesta ugrađenog
materijala, garantne listove i certifikate, dan
okončanja radova i eventualna prekoračenja.
Prilikom konačnog obračuna Povjerenstvo će utvrditi
međusobna financijska prava i obveze potpisnika
Ugovora, utvrditi vrijednost ugovorenih i izvršenih
radova, pregledati ispostavljenu okončanu situaciju,
eventualna prekoračenja, naknade štete i zatezne
kamate.
VI
Povjerenstvo je dužno sačiniti zapisnik o
primopredaji i konačnom obračunu radova gdje će se
utvrditi sva međusobna prava naručitelja radova i
izvođača radova.
V
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objaviti
će se u ''Službenom glasniku općine Usora''.
Broj:02-23-06/11
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 18.04.2011. godine
ANTO ČIČAK, ing
====================================================

Na temelju članka 52. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji BiH («Službene novine FBiH»
broj:35/05), članka 58. Zakona o upravi («Službene
novine FBiH» broj:28/97 i 26/02), članka 15. Zakona
o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH
(«Službene novine FBIH» broj:49/06), članka 54.
Statuta općine Usora («Službeni glasnik općine Usora
broj:2/08), Uredbe o poslovima osnovne djelatnosti
iz nadležnosti organa državne službe koje obavljaju
državni službenici, uvjetima za vršenje tih poslova i
ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa
(«Službene novine FBIH» broj:35/04) i članaka 8 i 16.
Prečišćenog teksta Odluke o općinskim službama za
upravu («Službeni glasnik općine Usora» broj:1/05)
Općinski načelnik donosi:
PRAVILNIK
O
IZMJENAMA I DOPUNAMA
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
općine Usora

16.05.2011.god.

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
općine Usora (“Službeni glasnik općine Usora”
broj:1/05 i 7/07) u članku 20. stavak 1. iza točke 4.1.
dodaje se nova točka 4.1.a koja glasi:
4.1.a. Stručni suradnik za pitanja socijalne zaštite,
zdravstva i izbjeglih i raseljenih lica
Opis poslova:
- pruža stručnu pomoć u cilju pravilnog
obavljanja poslova iz svoje nadležnosti;
- prati i istražuje socijalne probleme,
promjene i pojave u oblasti socijalne zaštite,
zaštite obitelji s djecom, zdravstvene zaštite,
zaštite raseljenih lica i izbjeglica, zaštite
civilnih žrtava rata,
- vodi upravni postupak i rješava upravne
stvari u prvom stupnju u vezi sa civilnim
žrtvama rata, dječijim dodatkom, novčanim
naknadama porodiljama sa evidencije
Zavoda za zapošljavanje i porodiljama iz
radnog odnosa, zdravstvene zaštite,
ostvarivanja prava na materijalnu pomoć,
ostvarivanja prava na stalnu novčanu
pomoć,
- izdaje uvjerenja iz službene evidencije svim
korisnicima iz socijalne zaštite,
- izrađuje periodična i godišnja izvješća o radu
za potrebe neposrednog rukovoditelja,
- izrađuje periodična i godišnja izvješća o
upravnom rješavanju,
- poduzima sve radnje koje su neophodne za
vođenje upravnog postupka,
- obavlja stručno-operativne poslove u vezi sa
provedbom izvršavanja zakona i drugih
propisa iz oblasti zaštite obitelji s djecom,
- utvrđuje stanje u oblasti zaštite obitelji s
djecom kao i posljedice koje mogu nastati u
toj oblasti,
- predlaže mjere za rješavanje postojeće
problematike iz navedenih oblasti;
- sudjeluje u razvijanju preventivnog rada u
cilju smanjenja potreba za pružanjem
neposredne pomoći, surađuje u rješavanju
socijalnih problema,
- prema potrebi surađuje prilikom pružanja
pomoći grupama i pojedincima kada nisu u
stanju da sami riješe svoje probleme,
- prati i izučava zakone i druge propise iz svoje
nadležnosti, obavlja i druge poslove koje mu
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-

odredi neposredni rukovoditelj a koji se
odnose na poslove ovog radnog mjesta,
odgovara za stručno, efikasno, kvalitetno i
blagovremeno
obavljanje
poslova
a
izvještaje o svom radu podnosi šefu službe,

Grupa u poslovima:
Osnovne djelatnosti: poslovi upravnog rješavanja i
studijsko – analitički poslovi
Složenost poslova: složeni
Stupanj školske spreme: VSS – VII stupanj
Vrsta školske spreme: socijalni radnik ili drugi
fakultet društvenog smjera
Posebni uvjeti: položen stručni ispit, poznavanje rada
na računaru
Radno iskustvo: 1 (jedna) godina
Broj izvršitelja: 1 (jedan
Članak 2.

društvenog smjera» treba da stoji «završen pravni
fakultet ili fakultet političkih nauka».
Članak 2.
Ispod teksta Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
općine Usora broj:02-34-17/11 od 07.08.2011.
godine u datumu umjesto broja «08.» treba da stoji
«03.».
Članak 3.
Ova Ispravka će se objaviti u Službenom glasniku
općine Usora.
Broj:02-34-35/11
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 01.04.2011. godine
ANTO ČIČAK, ing
====================================================

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
općinskih službi općine Usora stupaju na snagu
danom donošenja i objaviti će se u Službenom
glasniku općine Usora.
Broj:02-34-17/11
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 07.08.2011. godine
ANTO ČIČAK, ing
====================================================

Nakon izvršenog pregleda utvrđene su određene
pogreške u tekstu Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
općinskih službi općine Usora broj: 02-34-17/11 od
07.08.2011. godine te se sukladno tome daje
slijedeći

ISPRAVAK
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
općine Usora
Članak 1.
U članku 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
općine Usora broj:02-34-17/11 od 07.08.2011.
godine, u dijelu koji govori o vrsti školske spreme
umjesto riječi «socijalni radnik ili drugi fakultet
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SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.Odluka o općinskom pravobraniteljstvu
općine Usora......................................str.1.-4.

1.Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
primopredaju
radova
i
konačan
obračun………………………………………..str.10.-11.

2. Odluka o dodjeljivanju Plakete općine Usora,
i Zahvalnice općine Usora za 2011.
godinu................................................str. 5.
3.Odluka o kriterijima za imenovanje
predsjednika I članova upravnih vijeća
zdravstvenih ustanova čiji je osnivač općina
Usora ………………………………………….……str. 5.-6.

2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjem ustrojstvu općinskih službi
općine Usora..................................str. 11.-12.
3. Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu općinskih
službi općine Usora..............................str. 12.

4.Odluka
o
davanju
suglasnosti
na
infrastrukturne projekte/potrebe….….str.6.-7.
5.Ispravak Odluke o objavljivanju Javnog oglasa
za imenovanje jednog (1) člana Općinskog
izbornog povjerenstva Usora broj:01-0531/11 od 25.02.2011. godine objavljene u
«Službenom glasniku općine Usora» broj:
2/11.................................................str.7. – 8.
6.Odluka o objavljivanju Javnog oglasa za
imenovanje jednog (1) člana Općinskog
izbornog povjerenstva Usora…………..str.8.-9.
7.Rješenje o razrješenju zamjenskog člana
Općinskog izbornog povjerenstva općine
Usora....................................................str.10.
8.Rješenje o imenovanju člana Općinskog
izbornog povjerenstva općine Usora…str. 10.

16.05.2011.god.
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