
1. 
 

 
 

Broj: 01-                     /23 
Datum, __.__.2023. godine 
 

NACRT 
Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine 
FBiH broj: 49/06 i 51/09), članka 23. Statuta Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora», 
broj: 5/17), Općinsko vijeće Općine Usora na svojoj _______ redovitoj sjednici, održanoj   
dana____________ 2022. godine, d o n o s i: 
 
 
 
 
 

ODLUKA 
o izmjeni Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta,  

ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima 
 
 
 
 

Članak 1. 
U Odluci o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i trgova 
nazivima, te zgrada brojevima (“Službeni glasnik općine Usora”, broj: 4/22), vrši se slijedeća 
izmjena: 
 
 

Članak 9. stavak 6. alineja 10. mijenja se i glasi: 
 

- ''ulica Žabljačka cesta''. 
 
 

Članak 2. 
Ova izmjena Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku općine Usora". 
 
 
 
 
 
  PREDSJEDATELJ OPĆINSKOG VIJEĆA                                                    
                          ANTO MATIĆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 
 

 
OBRAZLOŽENJE 

 
PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 
Zakonom  o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine 
FBiH“, broj: 49/06 i 51/09)  propisano  je da  je u nadležnosti  jedinica lokalne 
samoupravedonošenje odluka o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i 
dijelova naseljenih mjesta. 
 

Člankom 23. Statuta Općine Usora («Službeni glasnik Općine Usora», broj: 5/17) Općinsko vijeće 
u okviru svoje nadležnosti donosi odluke organiziranja mjesne samouprave, odluku o nazivima 
ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta. 
 

Člankom. 8 Odlukeo adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i 
trgova nazivima, te zgrada brojevima (“Službeni glasnik općine Usora”, broj: 4/22) propisano je 
da nazive ulica i trgova odnosno promjenu naziva ulica i trgova utvrđuje Općinsko vijeće Usora 
na obrazloženi građanski prijedlog za utvrđivanje ili promjenu naziva ulice ili trga a podnosi se u 
pisanom obliku i sa obrazloženjem. 
 
RAZLOZI ZA DONOŠENJE 
 
Općinsko vijeće Usore na svojoj XIII (trinaestoj) redovitoj sjednici, održanoj dana 5.5. 2022. 
godine, donijelo je Odluku o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, 
ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima (“Službeni glasnik općine Usora”, broj: 4/22), gdje 
su pored ostalih utvrđeni nazivi ulica za naseljena mjesta u općini Usora. 
Prilikom provedbe projekta građani mjesne zajednice Žabljak aktom od 17.01.2023. godine 
uputili su zahtjev da se zamijeni naziv ulice Nikola Radeljak Džo zamijeni sa nazivom ulica 
Žabljačka cesta, te su svoj zahtjev obrazložili u pisanom obliku sa potpisom 206 građana koji 
traže navedenu izmjenu. 
Budući je člankom. 8 Odlukeo adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, 
ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima (“Službeni glasnik općine Usora”, broj: 4/22) 
propisano je da nazive ulica i trgova odnosno promjenu naziva ulica i trgova utvrđuje Općinsko 
vijeće Usora na obrazloženi građanski prijedlog za utvrđivanje ili promjenu naziva ulice ili trga a 
podnosi se u pisanom obliku i sa obrazloženjem, ista je obrađena i dostavlja se općinskom Vijeću 
na razmatranje u Nacrtu. 
 
FINANCIJSKA SREDSTVA: 

Financijska sredstva su  predviđena Proračunom Općine Usora za 2023. godinu. 
 
 
OBRAĐIVAČ:                                                                                                  PREDLAGAČ: 
Služba za geodetske poslove,                                                                      OPĆINA USORA 
katastar nekretnina, OPĆINSKI NAČELNIK 
imovinsko pravne poslove i                                      
urbanizam                                                                                     Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ.  


