Nacrt
Broj:
Dana,
Na temelju članka 8. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 49/06 i 51/09), članka 1. i članka 3. stavak 3. Zakona o
komunalnim djelatnostima („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 17/08), i članka
23. i 104. Statuta Općine Usora Statuta općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj 5/17)
Općinsko vijeće općine Usora na svojoj ____. redovitoj sjednici održanoj dana __. __. 2021. godine,
na prijedlog Općinskog načelnika, d o n o s i :
ODLUK U
o javnoj rasvjeti
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se prava, obveze i odgovornosti vezane za izgradnju, održavanje,
rekonstrukciju i financiranje izgradnje i utrošene električne energije za javnu rasvjetu na
području općine Usora.
Članak 2.
Pod pojmom „javna rasvjeta“ podrazumijevaju se komunalni objekti kao dio komunalne
infrastrukture svakog naseljenog područja, čije upravljanje je u mjerodavnosti mjesnih
zajednica, kojom se rasvjetljava okoliš u funkciji zadovoljenja potreba za povećanjem
sigurnosti kretanja pješaka i vozila, stvaranjem ambijentalnog ugođaja na javnim prostorima,
trgovima i ulicama, te akcentiranje arhitektonskih zdanja i povijesnih znamenitosti.
Izgradnja i upravljanje

Članak 3.

Pod izgradnjom javne rasvjete podrazumijeva se projektiranje i izgradnja javne rasvjete na
području općine Usora na temelju odobrenja za građenje i projektno-tehničke dokumentacije
izrađene od ovlaštene pravne osobe, sukladno važećim propisima, uključujući i obvezu
poštivanja propisa o zaštiti okoliša vezanih za svjetlosno onečišćenje i mjere energetske i
ekološke učinkovitosti.
Članak 4.
Javnom rasvjetom na području općine Usora upravljaju mjesne zajednice, svaka na svom
području, što uključuje izgradnju, održavanje, rekonstrukciju i financiranje izgradnje i utrošene
električne energije za javnu rasvjetu.
Mjesne zajednice preuzele su od 1. siječnja 2014. godine financiranje troškova za utrošenu
električnu energiju uspostavom obveznih odnosa u vidu zaključivanja ugovora s nadležnim JP
Elektroprivrede.
Članak 5.
Općina Usora je zbog ostvarivanja općeg interesa funkcije javne rasvjete, posebice s aspekta
sigurnosti, financirala izgradnju javne rasvjete u mjesnim zajednicama: Sivša, Omanjska, Srednja
Omanjska, Žabljak, Alibegovci, Ularice i Makljenovac, u duljini 1.000 m, a u mjesnim zajednicama
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Jeleči-Filipovići i Bejići u duljini 500 metara, te će nastaviti sufinancirati troškove za utrošenu
električnu energiju i održavanje ili izgradnju nove javne rasvjete, iz općinskog proračuna.
Članak 6.
Troškovi izgradnje, održavanja i potrošnja električne energije za javnu rasvjetu financiraju se iz
proračuna Općine, sredstava mjesnih zajednica i sredstava građana.
U cilju kvalitetnijeg održavanja, izgradnje i financiranja potrošnje električne energije mjesne
zajednice mogu svojom odlukom propisati i učešće građana u tim troškovima.
Članak 7.
Ovom Odlukom utvrđuje se obveza Općine Usora za sufinanciranje troškova za utrošenu
električnu energiju, održavanje javne rasvjete ili izgradnju nove javne rasvjete iz općinskog
proračuna na poziciji 'Transfer MZ-a za električnu energiju-Javna rasvjeta', koji će se doznačavati
kvartalno u iznosu koji je razmjeran duljini javnih prometnica u mjesnoj zajednici u odnosu na
ukupnu duljinu javnih prometnica na području općine Usora, kako slijedi:
Mjesna zajednica
Duljina javnih cesta (km)
MZ Alibegovci
16,95
MZ Bejići
2,22
MZ Jeleči-Filipovići
4,18
MZ Makljenovac
8,81
MZ Omanjska
12,75
MZ Sivša
16,07
MZ Srednja Omanjska
8,83
MZ Ularice
12,53
MZ Žabljak
16,22
Ukupno Usora
98,56

Prijelazne i završne odredbe

% udio
17,20
2,25
4,24
8,94
12,94
16,30
8,96
12,71
16,46
100,00

Članak 8.

Za provođenje ove Odluke potrebno je planirati odgovarajuća sredstva u proračunu Općine
Usora.
Članak 9.
Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Služba za gospodarstvo i financije Općine Usora,
putem komunalne i građevinske inspekcije.
Članak 10.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Općine Usora“,
a primjenjivat će se od 1. 1. 2022. godine.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o javnoj rasvjeti („Službeni glasnik
Općine Usora broj: 10/13).
Predsjedatelj Općinskog vijeća Usora
Anto Matić, dipl. pravnik

Stranica 2 od 4

Općinskom vijeću Usora predlaže se donošenje sljedećeg Zaključka:
Na temelju članaka 23. i 106. Statuta Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora» broj 5/17)
i članka 86. i 94. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Usora („Službeni glasnik Općine
Usora“ broj 8/17) Općinsko vijeće Općine Usora na svojoj ___. redovitoj sjednici održanoj dana
__. ___. 2021. godine, nakon razmatranja Nacrta Odluke o javnoj rasvjeti, donijelo je s l j ed eć i:
Z A K LJ U Č A K

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I.
Općinsko vijeće Usora usvaja Nacrt Odluke o javnoj rasvjeti.
O Nacrtu Odluke se otvara javna rasprava u trajanju od 30 dana,
Nacrt će biti objavljen web stranici Općine Usora, dostavit će se mjesnim zajednicama,
postavit će se na oglasnu ploču Općine i bit će dostupan svim zainteresiranim osobama na
uvid u Službi za gospodarstvo i financije.
Za provođenje javne rasprave zadužuje se Općinski načelnik putem nadležne općinske
službe,
Nakon provedene javne rasprave, Općinski načelnik i nadležna općinska služba utvrdit će
Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti, koji će s izvješćem o provedenoj javnoj raspravi dostaviti
Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje, i
Zadužuje se nadležna općinska služba da prijedloge i primjedbe dane u raspravi na sjednici
Općinskog vijeća uzme u obzir kao prilog javnoj raspravi o Nacrtu i o istim se izjasni prilikom
utvrđivanja Prijedloga Odluke o javnoj rasvjeti .

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

II.

Predsjedatelj Općinskog vijeća Usora
Anto Matić, dipl. pravnik
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