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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: info@usora.com 
Web adresa: www.usora.com 

 

Godina:XXI Broj:4 
 

19.03.2019.godine 
 

USORA 

Tisak: OPĆINA  USORA 
Godišnja pretplata 35 KM 

Ž i r o - r a č u n :  
1 0 1 1 6 1 0 0 7 1 9 3 4 5 2 7  

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 
Poslovnica Usora 

 
“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi 

 
 
 

Na temelju članka 23. i 104. Statuta 
Općine Usora 23. i 104. Statuta Općine 
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“, 
broj: 5/17), članka 7. stavak (3) Zakona o 
financiranju političkih stranaka („Službeni 
glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16) i članaka 
16. Odluke o izvršenju Proračuna za 2019. 
godinu („Službeni glasnik općine Usora“ 
broj: 1/19), Općinsko vijeće Usora  na 
prijedlog Općinskog načelnika i Službe za 
gospodarstvo i financije, na svojoj XXIV 
(dvadesetčetvrtoj) redovitoj sjednici, 
održanoj dana 22.02. 2019. godine          
d o n o s i 
 

O D L U K U  
o raspodjeli sredstava za političke 

stranke zastupljene  
u Općinskom vijeću Općine Usora za 

2019. godinu 
 
 

Članak 1. 
Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 
8.000,00 KM (Slovima: osamtisuća i 
00/100 KM) za političke stranke koje 
imaju vijećnike u Općinskom vijeću 
Općine Usora, za 2019. godinu. 

 
 

 
 

Članak 2. 
Sredstva iz članaka 1. ove odluke 
raspoređuju se tako da se iznos od 
2.400,00 KM (30% od ukupno 
predviđenih sredstava) raspoređuje na 4 
(četiri) jednaka dijela svim političkim 
strankama koje imaju vijećnike u 
Općinskom vijeću općine Usora (četiri 
parlamentarne stranke HDZ BiH, HDZ 
1990 BiH, HSP BiH, SDA BiH), iznos od 
4.800,00 KM (60% od ukupno 
predviđenih sredstava) raspoređuje se 
srazmjerno broju vijećničkih mjesta koje 
svaka politička stranka ima u trenutku 
raspodjele, dok se 10% (800,00 KM) od 
ukupnog iznosa raspoređuje političkim 
strankama, srazmjerno broju vijećničkih 
mjesta koje pripadaju manje zastupljenom 
spolu. 

 
Članak 3. 

Odobrena sredstva iz članaka 1. ove 
Odluke isplatit će se iz Proračuna općine 
Usora za 2019. godinu sa pozicije razdjel 8 
Tekući transferi, podrazred 807 - Transfer 
za neprofitne organizacije, Ekonomski kod 
614300, pozicija 80706 'Transfer za 
klubove vijećnika političkih stranaka 
Općine Usora. 
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Članak 4. 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se 
Služba za gospodarstvo i financije i 
Općinski načelnik Općine Usora. 
                                                                 

Članak 5. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Usora. 
 
 
Broj: 01-05-52/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                                                       
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
Na temelju  članaka 23. i 104. Statuta Općine 
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“, 
broj: 5/17), , Općinsko vijeće Općine Usora, 
na svojoj XXIV (dvadesetčetvrtoj) 
redovitoj sjednici, održanoj dana 
22.02.2019. godine, donosi: 
 
 

O D L U K U 
o stavljanju van snage Odluke o 

građevinskom zemljištu 
i Odluke o izmjeni Odluke o  

građevinskom zemljištu 
                                                 
                   

Članak 1. 
 

Stavlja se van snage Odluka o građevinskom 
zemljištu („Službeni glasnik općine Usora 
broj 10/14“) i Odluka o izmjeni Odluke o 
građevinskom zemljištu („Službeni glasnik 
općine Usora broj 8/18“). 
 

Članak 2. 
                                                                                 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja, i bit će objavljena u 
„Službenom glasniku Općine Usora“. 
 
 
Broj: 01-05-53/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                                                       
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 363. stavak 3. točka 3. 
Zakona o stvarnim pravima («Službene 
novine Federacije BiH», broj: 66/13 i 
100/13), članka 4. točka c) Pravilnika o 
postupku javnog konkursa za raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu Federacije Bosne 
i Hercegovine, kantona, općina i gradova 
(«Službene novine Federacije BiH», broj: 
17/14) i članka 23.  Statuta Općine Usora 
(«Službeni glasnik Općine Usora», broj: 
2/08), Općinsko vijeće Usora, na svojoj 
XXIV (dvadesetčetvrtoj) redovitoj 
sjednici, održanoj dana 22.02.2019. 
godine, d o n o s i: 

 
 

O D L U K U 
 
 

I. ODOBRAVA SE prodaja neposrednom 
pogodbom nekretnina označena kao: 
 
- k.č.broj: 40/17 zvana «Deponija», u 

naravi Livada 5. klase, P=46,00 m2, 
upisana u posjedovni list broj: 54  K.O. 
Tešanjka, kao Državna svojina,  korisnik 
Općina Usora, sa dijelom 1/1, po starom 
premjeru naznačena kao k.č. broj 34/41, 
zvana “Deponija”, po kulturi Livada 5. 
klase, površine 46 m2, upisana u ZKU 
broj: 638, KO Žabljak , državna svojina, 
korisnik općina Usora. 
 

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

 
III. Ovlašćuje se Općinski načelnik da može 
u ime Općine Usora zaključiti ugovor o 
prodaji nekretnine označene u točci I. 
Odluke sa JP ELEKTROPRIVREDA HZHB dd 
Mostar,  kao i da poduzme eventualno druge 
potrebne radnje vezano za prodaju 
navedene nekretnine. 
 
IV. Sve troškove u vezi prijenosa prava na 
nekretnini iz točke I. Odluke, troškove 
zaključenja ugovora, plaćanje poreza i 
troškove provođenja ugovora snosi kupac 
zemljišta. 
 
V. Cijena po kojoj će se izvršiti prodaja 
navedene nekretnine iznosi 15,00 KM po 
m2. 
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VI. Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, i objavit će se u Službenom 
glasniku Općine Usora. 
  
 
Broj: 01-05-54/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                                                       
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 23. Statuta Općine Usora 
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj: 
5/17) i članka 86. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni 
glasnik općine Usora» broj: 8/17) Općinsko 
vijeće Općine Usora na svojoj XXIV 
(dvadesetčetvrtoj) redovitoj sjednici 
održanoj dana 22.02.2019. godine               
d o n o s i: 
 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu 

strateškog projekta iz oblasti društvene 
infrastrukture - ''Vatrogasni dom'',  

Ularice, Općina Usora. 
 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Usora daje 
suglasnost za pokretanje procedure za 
provedbu projekta iz oblasti društvene 
infrastrukure - ''Vatrogasni dom'', 
lokaliteta Ularice, Općina Usora. 
 

Članak 2.  
 

Vatrogasni dom će se graditi na parceli k.č. 
broj 699/1, KO Ularice, u površini 
P=2.169,00 m2, upisana u PL broj 604, kao 
posjednik Mjesna zajednica Ularice.  
 

Članak 3. 
 

Nositelj provedbe projekta je Općinski 
Načelnik putem nadležnih službi, a partner 
na provedbi projekta je Mjesna zajednica 
Ularice. 

 
Članak 4. 

 

Zadužuje se Općinski Načelnik da za projekt  
izgradnje ''Vatrogasnog doma'', Općinskom 
vijeću dostavi na suglasnost Sporazum o 
zajedničkom sudjelovanju u provedbi 

projekta izgradnje ''Vatrogasnog doma'' 
između Općine Usora i Mjesne zajednice 
Ularice. 
 

Članak 5. 
 

Zadužuje se Općinski Načelnik da za projekt  
izgradnje ''Vatrogasnog doma'', pokrene 
sve aktivnosti, pripremi plan izgradnje, 
planira građenje fazno,  te da osigura 
neophodna sredstva u Proračunu za 2019. 
godinu, kao i za naredne Proračunske 
godine, sve do okončanja predmetnog 
projekta. 
 

Članak 6. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Usora''. 
 
 
Broj: 01-05-55/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                                                      
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 23. Statuta Općine Usora 
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj: 
5/17) i članka 86. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Općine Usora («Službeni 
glasnik Općine Usora» broj: 8/17) Općinsko 
vijeće Općine Usora na svojoj XXIV 
(dvadesetčetvrtoj) redovitoj sjednici 
održanoj dana 22.02.2019. godine               
d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o davanju suglasnosti za provedbu 

strateškog projekta iz oblasti društvene 
infrastrukture - ''Vrtić za djecu'',  Žabljak, 

Općina Usora. 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Općine Usora daje 
suglasnost za pokretanje procedure za 
provedbu projekta iz oblasti društvene 
infrastrukure ''Vrtić za djecu'', lokaliteta 
Žabljak, Općina Usora. 
 

Članak 2.  
 

Vrtić za djecu će se graditi na parceli k.č. 
broj 296/7, KO Tešanjka, u površini 
P=3.000,00 m2, upisana u PL broj 500, kao 
posjednik Općina Usora.  
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Članak 3. 
 

Nositelj provedbe projekta je Općinski 
Načelnik putem nadležnih službi, a partner 
na provedbi projekta je Javna predškolska 
ustanova „Ivančica“ sa sjedištem u Žabljak 
bb, 74230 Usora. 

 
Članak 4. 

 

Zadužuje se Općinski Načelnik da projekt  
izgradnje ''Vrtića za djecu'', planira fazno, 
pripremi plan izgradnje, te da osigura 
neophodna sredstva u Proračunu za 2019. 
godinu, kao i za naredne Proračunske 
godine, sve do okončanja predmetnog 
projekta. 

 
Članak 4. 

 

Sastavni dio Odluke su kopija katastarskog 
plana i situacioni prikaz položaja objekta na 
parceli. 
 

Članak 6. 
 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Usora'' 
 
 
Broj: 01-05-56/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                                                       
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
Na temelju članaka 23. i 104. Statuta Općine 
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 
05/17), Općinsko vijeće Općine Usora na 
svojoj XXIV (dvadesetečetvrtoj) redovitoj 
sjednici održanoj dana 22.02. 2019. 
godine, donijelo je: 
 
 

O D L U K U 
 

Članak 1. 
 

U cilju pružanja bolje zdravstvene zaštite 
stanovništvu koje gravitira Općoj bolnici 
Tešanj, a time i stanovništvu Općine Usora, 
Općinsko vijeće Općine Usora donosi odluku 
o sufinanciranju projekta digitalizacije 
Službe za RTG i CT dijagnostiku u Općoj 
bolnici Tešanj.   
 
 

Članak 2. 
 

Ovlašćuje se Općinski načelnik Zonimir 
Anđelić, dipl. ing. građ., da  potpiše 
sporazum o sufinanciranju projekta iz 
članka 1. ove Odluke u  iznosu od 4.000 KM. 
 

Članak 3. 
 

Općina Usora se obvezuje odobrena 
financijska sredstva osigurati kroz Proračun 
Općine Usora.    
 

Članak 4. 
 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Usora. 
 
 
Broj: 01-05-57/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                                                      
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 10. Zakona o porezu na  
promet nekretninama   („Službene novine 
Ze-do kantona“ broj: 6/09), članka 16. 
Zakona o porezu na imovinu, nasljeđe i 
poklon (,,Službene novine Ze - do kantona'',  
broj 9/09) i članka 107. Statuta Općine 
Usora (,,Službeni glasnik Općine Usora'', 
broj: 5/17),  Općinsko vijeće Općine Usora 
na svojoj XXIV (dvadesetčetvrtoj) 
redovitoj sjednici održanoj dana 
22.02.2019. godine donosi 
 
 

R J E Š E NJ E 
o imenovanju Povjerenstva za 
utvrđivanje prometne/tržišne 

vrijednosti nekretnina i nasljeđene ili na 
poklon primljene imovine 

 
 

Članak 1. 
U Povjerenstvo za utvrđivanje 
prometne/tržišne vrijednosti nekretnina i 
nasljeđene ili na poklon primljene imovine u 
postupku naplate poreza za područje Općine 
Usora imenuje se: 
 

1. Dario Katić, dipl. ing. građ., 
predsjednik 

2. Martin Grujo, dipl. pravnik, član 
3. Mara Džido, dipl. oecc, član 
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Članak 2. 
Zadatak Povjerenstva je da vrši procjenu 
prometne/tržišne vrijednosti nekretnina,  
nasljeđene ili na poklon primljene imovine. 
Pod prometnom/tržišnom vrijednošću 
nekretnina podrazumijeva se cijena/tržišna 
vrijednost nekretnine, nasljeđene ili na 
poklon primljene imovine koja se postiže ili 
se može postići na tržištu u trenutku 
nastanka porezne obveze. 
 

Članak 3. 
Povjerenstvo radi sukladno Pravilniku u 
punom sastavu i o svom radu sačinjava 
Zapisnik. 
Povjerenstvo je obvezno da svaka tri 
mjeseca Općinskom vijeću Općine Usora 
dostavlja izvješće o svom radu. 
 

Članak 4. 
Predsjedniku i članovima Povjerenstva 
pripada naknada za rad u Povjerenstvu u 
visini koja je utvrđena Rješenjem o 
utvrđivanju naknade za rad predsjednika i 
članova povjerenstva za utvrđivanje 
prometne vrijednosti nekretnina na 
području Općine Usora, broj: 01-05-108/18 
od dana 30.03.2018. godine. 
                                                                

Članak 5. 
Mandat Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne vrijednosti nekretnina Općine 
Usora traje dvije godine. 
 

Članak 6. 
Ovim Rješenjem prestaje da važi Rješenje 
broj: 01-05-98/17 od 27.02.2017. godine i 
Rješenje broj: 01-05-109/18 od 30.03.2019. 
godine. 
          

Članak 7. 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
ima se objaviti u Službenom glasniku Općine 
Usora.                                        
 
 
Broj: 01-05-58/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                                                       
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
 
 
 

Na temelju članka 23. Statuta Općine Usora 
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj: 
5/17) i članaka 86. i 94. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik 
Općine Usora» broj:8/17) Općinsko vijeće 
Usora na svojoj XXIV (dvadesetčetvrtoj) 
redovitoj sjednici održanoj dana 
22.02.2019. godine  d o n o s i 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 

I 
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća 
Usora za razdoblje siječanj-prosinac 2018. 
godine koje su vijećnici dobili u 
materijalima za XXIV redovitu sjednicu 
Općinskog vijeća Usora. 
 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.  
 
 
Broj: 01-05-49/19                     PREDSJEDATELJ OV-a                                                                      
Dana,  05.03.2019. godine                 Ivo Suvala 
======================================= 
 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA USORA 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 
2018. GODINE 

 
UVOD 
 

Programom rada Općinskog vijeća 
Usora ovo Izvješće je planirano za prvi 
kvartal i dat će prikaz realizacije Programa 
rada Vijeća u tematskom i normativnom 
dijelu. 

Obveza izrade i usvajanja Izvješća o 
radu Općinskog vijeća je predviđena i 
člankom 180. Poslovnika o radu Općinskog 
vijeća Usora u kojem se navodi da će Vijeće 
nakon usvajanja Izvješća isto i objaviti.  
Prema Poslovniku izvješće obuhvata: 
a) broj donesenih općih normativnih akata, 
b) broj primljenih komentara za svaki opći 

normativni akt pojedinačno,  
c) broj općih normativnih akata koje su 

inicirali građani, 
d) broj održanih javnih rasprava, 
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e) broj građana koji su nazočili javnim 
raspravama,  

f) broj sprovedenih analiza ekonomske 
opravdanosti, 

g) broj građana koji su nazočili sjednicama 
vijeća 

h) nazočnost vijećnika na sjednicama. 
 

Svrha podošenja Izvješća o radu 
Općinskog vijeća je uvid u realizaciju 
programskih zadataka i aktivnosti te 
informiranje građana o najznačajnijim 
pitanjima realiziranim u izvještajnom 
razdoblju.  

Pored toga jedna od osnovnih 
obveza Općinskog vijeća je izvršavanje 
programskih zadataka i aktivnosti, o čemu 
se informiraju građani kako bi se na temelju 
povratnih informacija stvorila konačna slika 
i ocjena o uspješnosti rada Općinskog vijeća. 

Predstavnici mjesnih zajednica, 
predstavnici udruženja građana i svi 
zainteresirani građani blagovremeno se 
pozivaju i nazoče sjednicama Općinskog 
vijeća te u skladu sa Poslovnikom o radu na 
taj način sudjeluju u radu sjednica 
Općinskog vijeća. Sukladno tome ovo 
izvješće predstavlja jedan od oblika 
informiranja i komuniciranja sa građanima. 

Predstavnici sredstava javnog 
informiranja (Radio Usora) redovito se 
pozivaju na sjednice Općinskog vijeća kako 
bi se i na taj način, putem elektronskih 
medija građani obavještavali o 
najznačajnijim pitanjim razmatranim na 
sjednicama Općinskog vijeća. Pored toga 
građani se o radu i aktivnostima Općinskog 
vijeća redovito informiraju i putem web 
stanice općine i facebook stranice Općine.  

Općinsko vijeće Usora je u 2018. 
godini radilo prema usvojenom Programu 
rada Općinskog vijeća za 2018. godinu. 
Pored aktivnosti  koje su predviđene 
Programom rada Općinsko vijeće je 
razmatralo i teme koje nisu sadržane u 
programu a koje su bile predmet inicijativa i 
prijedloga ovlaštenih predlagača kao i 
zaključaka Općinskog vijeća. 

Svoju  aktivnost u izvještajnom 
periodu Općinsko vijeće Usora je zasnovalo 
na utvrđenim ustavnim, zakonskim i 
statutarnim obvezama i programskim 
zadacima iz svoje nadležnosti, kao i iz 
društveno-ekonomskog razvoja Općine te 

angažmana na ostvarivanju zadataka na 
unaprjeđenju društveno političkih i 
ekonomskih odnosa u Općini. 

U izvještajnom periodu Općinsko 
vijeće Usora je održalo 10 (deset) 
redovitih sjednica, 2 (dvije) izvanredne 
sjednice i 1 (jednu) svečanu sjednicu (15. 
svibnja Dan Općine Usora). U ovom 
izvještajnom razdoblju nije bilo tematskih 
sjednica.  

Općinsko vijeće je svoje aktivnosti 
baziralo na točkama dnevnog reda koje se 
usuglašavaju na sjednicama Kolegija Vijeća. 
Sukladno Odluci o formiranju Kolegija 
Općinskog vijeća Usora, kolegij čine 
Predsjedatelj Ov-a, predsjednici Klubova 
vijećnika i tajnica Općinskog vijeća. 
Kolegij Općinskog vijeća pomaže 
Predsjedatelju Općinskog vijeća u pripremi 
dnevnog reda i drugih pitanja vezanih za 
pripremu sjednica. 
U izvještajnom razdoblju je održano 10 
sjednica Kolegija sa predsjednicima Klubova 
vijećnika koji imaju vijećnike u Općinskom 
vijeću Usora na kojima su utvrđivani 
prijedlozi dnevnog reda. 

U pogledu obilježavanja Dana Općine 
realizirane su i pokrivene sve planirane 
aktivnosti. U skladu sa utvrđenim 
obilježavanjem značajnih datuma za Općinu, 
Vijeće je 15. svibnja obilježilo Dan Općine 
Usora i tom prigodom su uručena Općinska 
priznanja zaslužnim građanima i 
udruženjima. Dodijeljena je jedna Plaketa 
Općine Usora za životno djelo (Goranu 
Čančar - posthumno) i jedna Godišnja 
plaketa Općine Usora (Draganu (Ivan) Jeleč).  

Odluke, zaključci, izvješća, 
informacije i drugi akti iz djelokruga rada 
Općinskog vijeća, doneseni u izvještajnom 
periodu, dati su u nastavku Izvješća. Ostali 
podaci o rezultatima u radu Općinskog 
vijeća i njegovih radnih tijela dati su u dijelu 
koji se odnosi na broj sjednica, nazočnost 
vijećnika sjednicama, njihovom 
sudjelovanju u radu, broju vijećničkih 
pitanja te broju pitanja koja su razmatrana 
po oblastima. 
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA / INICIJATIVE 
 

Vijećnička pitanja i inicijative, kao 
poseban vid djelovanja vijećnika 



19.03.2019.god.          Službeni glasnik Općine Usora          Broj:4/19    Stranica  7.

predstavljaju obveznu točku dnevnog reda 
na sjednicama Općinskog vijeća. U nekim 
slučajevima vijećnička pitanja su 
predstavljala polaznu točku za rješavanje 
određenih pitanja koja su vijećnici istakli. U 
izvještajnom periodu za 2018. godinu 
postavljeno su ukupno 26 vijećnička 
pitanja i podnesene su 2 (dvije) vijećničke 
inicijative. 
 
JAVNOST RADA 
  

Obzirom na zakonsku obvezu Općine 
prema kojoj je dužna osigurati, razvijati i 
jačati javnost rada kao preduvjet efektivnog 
političkog nadzora i garancije da će njeni 
organi provoditi svoje dužnosti u interesu 
lokalne zajednice, javnost rada je bila 
osigurana, kako u fazama planiranja i 
pripremanja odluka, tako i u svim fazama 
njihove realizacije. 
Sve važnije Odluke, pogotovo one koje su se 
odnosile na reguliranje prostorno – planske 
dokumentacije ili su se odnosile na 
utvrđivanje fiskalnih obveza iz nadležnosti 
općine Vijeće je usvajalo nakon prezentacije 
tih dokumenata javnosti. Takvim pristupom 
je omogućeno građanima i svima 
zainteresiranima da sudjeluju u njihovom 
kreiranju. 

Javnost rada Općinskog vijeća je 
ostvarena kroz emitiranje sjednica na 
lokalnoj radio postaji, objavama o 
aktivnostima Općinskog vijeća na web 
stranici Općine i na facebook stranici Općine 
Usora. 

Vijeće je u 2018. godini osiguralo da 
se sve konačno usvojene odluke, zaključci, 
rješenja i drugi akti objave u 13 (trinaest) 
«Službenih glasnika» Općine Usora koji su 
bili dostupni javnosti na uvid objavom na 
službenoj web stranici Općine Usora i koji 
su redovito dostavljani javnim ustanovama, 
javnim poduzećima i drugim javnim 
institucijama na području Općine Usora.  
 
 
REALIZACIJA PROGRAMSKIH ZADATAKA 
I AKTIVNOSTI 
 

Kao jedan od osnovnih ciljeva, kroz 
realizaciju programskih zadataka i 
aktivnosti, bilo je djelovanje Općinskog 
vijeća kroz razmatranje stanja, praćenje i 

provođenje utvrđene politike, te izvršavanje 
zakona i drugih propisa iz mjerodavnosti 
Općinskog vijeća. Općinsko vijeće se 
upoznavalo sa stanjem i problemima u 
pojedinim oblastima, ali i o poduzetim 
mjerama i aktivnostima, razmatranjem 
velikog broja akata, informacija i izvješća te 
svojim zaključcima intenziviralo realizaciju 
utvrđenih mjera. 

Veliki broj Odluka i Zaključaka je 
usvojen jednoglasno što znači da su 
navedene odluke i zaključci odražavale 
interese građana što daje poseban značaj 
radu Općinskog vijeća. 

U navedenom izvještajnom 
razdoblju struktura tema i pitanja o kojima 
su se vodile rasprave i donosili određeni 
zaključci na sjednicama Općinskog vijeća 
Usora bila je takva da su najbrojniji bili 
prijedlozi odluka (43), zatim izvješća (22), 
prijedloga zaključaka (17), informacija (9), 
rješenja (8), programa (4), nacrti i izmjene i 
dopune Proračuna (2), inicijativa (1). 

U navedenom razdoblju Općinsko 
vijeće je nakon provedenih rasprava 
usvojilo ukupno 7 rješenja, 42 odluke i 118 
zaključaka (koji se odnose na odluke, nacrte, 
rješenja, informacije, izvješća, zahtjeve i 
suglasnosti).  
Što se tiče  pismenih komentara na 
donesene Odluke u ovom izvještajnom 
periodu nijje bio niti jedan pismeni 
komentar od strane građana. 

U ovom izvještajnom razdoblju je 
bila jedna inicijativa od strane Općine Doboj 
Jug za uspostavljanjem i osnivanjem 
zajedničkog pravobraniteljstva za Općinu 
Usora i Doboj Jug. Inicijativa za donošenje 
odluke o uspostavi zajedničkog 
pravobraniteljstva je usvojena i upućena u 
proceduru koja je propisana Poslovnikom o 
radu Općinskog vijeća. 
 
SURADNJA 
 
U skladu sa svojim ovlaštenjima i obvezama, 
Općinsko vijeće Usora i njegova radna tijela 
su u prethodnom periodu ostvarili 
zadovoljavajuću suradnju sa Općinskim 
pravobraniteljstvom, Policijskom stanicom 
Usora, Javnom ustanovom Dom zdravlja 
Usora, Radio postajom Usora, javnim 
komunalnim poduzećem, Javnom 
ustanovom Opća knjižnica Usora i drugim 
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javnim ustanovama i poduzećima. Navedeni 
subjekti su redovito dostavljali svoja 
izvješća i sve potrebne informacije iz oblasti 
koje reguliraju a sve u cilju bolje 
informiranosti i stvaranja preduvjeta za 
bolji rad Općinskog vijeća. 
 
Radna tijela Općinskog vijeća su svoje 
zadatke odrađivala sukladno programskim 

aktivnostima i ukazanim potrebama a 
pregled istih će biti prikazan u nastavku. U 
2018. godini je održano ukupno (16) 
šesnaest sjednica stalnih radih tijela. 
 
 
 
 

 
 
 
PREGLED BROJA ODRŽANIH SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, KOLEGIJA I RADNIH TIJELA 
OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA PERIOD OD 01. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2018. GODINE 
 
 
 
Red. 
broj 

 
TIJELO 

 
BROJ 

SJEDNICA 

 
VRSTA 

SJEDNICE 
  10 redovite 

  2  izvanredne 
1. Općinsko vijeće 1 svečana 
2. Kolegij Općinskog vijeća 10 redovite 
3. Povjerenstvo za izbor i imenovanje 4 redovite 
4. Povjerenstvo za ekonomske odnose, proračun,  

gospodarstvo i razvoj 
 

1 
 

redovite 
5. Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja 1 redovite 

 
 
PREGLED NAZOČNOSTI VIJEĆNIKA NA REDOVITIM SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA 
USORA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE 
 
 
 
Red. 
broj 

 
Ime i prezime 

vijećnika 
 

 
 
13 

 
 
14 

 
 
15 

 
 
16 

 
 
17 

 
 
18 

 
 
19 

 
 
20 

 
 
21 

 
 
22 

 
Nazočan  

 
Odsutan 
 

1. Ivo Suvala + + + + + + + + + + 10 0 
2. Anto Matić + + + + + + + + + + 10 0 
3. Jozo Grgić + + + + + + + + + + 10 0 
4. Igor Šimić + + + Op + Op Op + + + 7 3 
5. Janja Grgić + + + + + + + + + + 10 0 
6. Marina 

Penava 
 

Op 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Op 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

8 
 

2 
7. Ivana Matić + + + + + + + Op + + 9 1 
8. Ivan Krajina + Op + Op + Op Op Op + + 5 5 
9. Borislav 

Petrović 
 

+ 
 

Op 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

Op 
 

+ 
 

Op 
 

Op 
 

6 
 

4 
10. Goran Ivić + + + + + + + + No No 8 2 
11. Ilija Adžaga + + + + + + + + Op + 9 1 
12. Goran Tokić + + + Op No + Op + No + 6 4 
13. Alija Tokmić + + + + + + + Op + + 9 1 
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PREGLED NAZOČNOSTI VIJEĆNIKA NA IZVANREDNIM SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA 
USORA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE 
 

 
Red. 
broj 

Ime i prezime 
vijećnika 

 
1. 

 
2. 

 
Nazočan 

 
Odsutan 

 
1. Ivo Suvala + + 2 0 
2. Anto Matić + + 2 0 
3. Jozo Grgić + + 2 0 
4. Igor Šimić + + 2 0 
5. Janja Grgić + + 2 0 
6. Marina Penava Op + 1 1 
7. Ivana Matić + + 2 0 
8. Ivan Krajina + Op 1 1 
9. Borislav Petrović + + 2 0 

10. Goran Ivić + + 2 0 
11. Ilija Adžaga + + 2 0 
12. Goran Tokić + + 2 0 
13. Alija Tokmić + + 2 0 

 
 
SUDJELOVANJE VIJEĆNIKA U RADU NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA 
RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2018. GODINE 
 
 
Red.
broj 

Ime i prezime 
vijećnika 

Vijećnička 
pitanja 

Vijećničke 
inicijative 

Sudjelovanje u 
raspravi 

 
Amandman 

1. Ivo Suvala 5 0 21x 0 
2. Anto Matić 0 0 13x 0 
3. Jozo Grgić 0 0 11x 0 
4. Igor Šimić 2 0 8x 0 
5. Janja Grgić 0 0 0x 0 
6. Marina Penava 0 0 0x 0 
7. Ivana Matić 0 0 1x 0 
8. Ivan Krajina 4 0 5x 0 
9. Borislav Petrović 5 0 14x 0 
10. Goran Ivić 0 0 0x 0 
11. Ilija Adžaga 3 0 1x 0 
12. Goran Tokić 4 0 4x 0 
13. Alija Tokmić 4 2 18x 0 
 
 
PREGLED SJEDNICA KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA PERIOD SIJEČANJ – 
PROSINAC 2018. GODINE 
 

Red. 
broj 

Datum održavanja Red.broj 
sjednice 

1. 19.01.2018. godine XIII sjednica 
2. 16.02.2018. godine XIV sjednica 
3. 23.03.2018. godine XV sjednica 
4. 20.04.2018. godine XVI sjednica 
5. 25.05.2018. godine XVII sjednica 
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6. 06.07.2018. godine XVIII sjednica 
7. 24.08.2018. godine XIX sjednica 
8. 28.09.2018. godine XX sjednica 
9. 26.10.2018. godine XXI sjednica 

10. 23.11.2018. godine XXII sjednica 
 
 
BROJ RAZMATRANIH AKATA NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA RAZDOBLJE 
SIJEČANJ-PROSINAC 2018. GODINE 
 

 
Akti 

 

 
Broj akata 

 
Razmatrano 

Proračun 1 da 
Odluke 42 da 
Nacrti 2 da 

Program 4 da 
Pravilnik - da 
Izvješća 22 da 

Informacije 9 da 
Rješenja 7 da 
Zaključci 118 da 

Inicijativa 1 da 
 
ODLUKE 

 
Sjednica 

 
Datum  

 
Sadržaj 

 
Usvojeno 

 
XIII. 

 
26.01.2018. g. 

Prijedlog Odluke o organiziranju i 
funkcioniranju zaštite od požara i vatrogastvu 

 
da 

 
XIII. 

 
26.01.2018. g. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o komunalnim pristojbama 

 
da 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 
političke stranke zastupljene u Općinskom 
vijeću Usora za 2018. godinu 

 
da 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g. 

Prijedlog Odluke o naknadama vijećnika i 
članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine 
Usora  

 
da 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g. 

Prijedlog Odluke o utemeljenju Zdravstvenog 
vijeća   

da 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g. 

Prijedlog Odluke o izdavanju biltena Općine 
Usora 

 
da 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g. 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju 
društvenog/javnog interesa za kupovinu 
zemljišta 

 
da 

 
XV. 

 

 
29.03.2018.g. 

 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
kupnju zemljišta 

 
da 

 
XV. 

 
29.03.2018.g. 

 
Prijedlog Odluke o neposrednoj zamjeni 
nekretnina 

 
 

da 
 

XV. 
 

 
29.03.2018.g. 

Prijedlog Odluke o privremenom korištenju 
zemljišta državne svojine 

 
da 
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XV. 

 
29.03.2018.g. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o radnom 
vremenu u ugostiteljskim, trgovinskim, 
obrtničkim, uslužnim i drugim objektima 
djelatnosti na području Općine Usora 

 
da 

 
XV. 

 
29.03.2018.g. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
komunalnim naknadama 

 
da 

 
XV. 

 
29.03.2018.g. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o javnom redu i miru  

 
da 

 
  
 XV. 

 
 

29.03.2018.g. 

Prijedlog Odluke o zajedničkim investicijama 
na zgradi Općine Usora i Javne ustanove Dom 
zdravlja Usora (rekonstrukcija i dogradnja 
sustava grijanja i hlađenja) 

 
 

da 

 
XVI. 

 
27.04.2018.g. 

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o 
formiranju kolegija Općinskog vijeća Usora 
saziva 2016.-2020. godine 

 
da 

 
XVI. 

 
27.04.2018.g. 

Prijedlog Odluke o uspostavi registra 
proračunskih korisnika općine 

 
da 

 
XVI. 

 
27.04.2018.g. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna 
(završnog računa) Općine Usora za 2017. 
godinu i pokrića ostvarenog deficita (viška 
rashoda); 

 
da 

 
XVI. 

 
27.04.2018.g. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa 
novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne 
poljoprivredne proizvodnje u 2018. godini 

 
da 

 
XVI. 

 
27.04.2018.g. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa 
poticaja za razvoj gospodarstva za 2018. 
godinu 

 
da 

 
XVI. 

 
27.04.2018. g. 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja 
Općine Usora za 2018. godinu 

 
da 

 
XVI. 

 
27.04.2018. g. 

Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad 
osnovnim sredstvima 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju 
Prostornog plana Općine Usora za razdoblje od 
2014.-2034. godine 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu prodaje 
nekretnina 

 
ne 

 
 

XVII. 

 
 

01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o obrazovanju i imenovanju 
članova Povjerenstva za provođenje javnog 
nadmetanja – licitacije prodaje nekretnina u 
vlasništvu Općine Usora 

 
da 

 
XVII. 

 

 
01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
kupnju nekretnine označene kao k.č. 
broj:1211/5, KO Alibegovci, u vlasništvu Lujić 
(Tadija) Nenad 

 
da 

 
XVII. 

 

 
01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
kupnju nekretnine označene kao k.č. 
broj:1211/6, KO Alibegovci, u vlasništvu Lujić 
(Juro) Iva 

 
da 

 
XVII. 

 

 
01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
kupnju nekretnine označene kao k.č. 
broj:1212/7, KO Alibegovci, u vlasništvu Joskić 
(Filip) Anto 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
kupnju nekretnine označene kao k.č. 

 
da 
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 broj:48/4, KO Tešanjka, u vlasništvu Bradarić 
(Safet) Enis 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Prijedlog Odluke o proglašenju društvenog 
interesa za kupovinu zemljišta 

 
da 

 
XVIII. 

 
13.07.2018. g. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
građevinskom zemljištu 

 
da 

 
XIX. 

 
31.08.2018. g. 

Prijedlog Odluke o osnivanju zajedničkog 
pravobraniteljstva Općine Usora i Doboj Jug 

da 

 
XIX. 

 
31.08.2018. g. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova 
prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu  

 
da 

 
XIX. 

 
31.08.2018.g. 

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu davanja 
zemljišta, javnih površina i objekata u 
vlasništvu Općine Usora na privremeno 
korištenje 

 
da 

 
 

XX. 

 
 

05.10.2018.g. 

Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i 
postupku raspodjele sredstava iz tekućeg 
granta, odnosno transfera za kulturne 
djelatnosti i manifestacije u Općini Usora 

 
da 

XX. 05.10.2018.g. Prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog 
dobra 

da 

 
XXI. 

 
02.11.2018. g 

Prijedlog Odluke o otpisu zastarjelih 
potraživanja po ugovorima za dodjelu 
nekretnina  

 
da 

 
XXI. 

 
02.11.2018. g 

Prijedlog Odluke o kriterijima, načinu i 
postupku raspodjele proračunskih sredstava 
Općine Usora u oblasti sporta 

 
da 

 
XXI. 

 
02.11.2018. g 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o općinskim administrativnim 
pristojbama 

 
da 

 
XXII. 

 
30.11.2018.g. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na 
Sporazum o zajedničkom financiranju projekta 

da 

 
XXII. 

 
30.11.2018.g. 

Prijedlog Odluke o načinu i postupku 
raspodjele sredstava udrugama i fondacijama 
koje nisu obuhvaćene odlukama za kulturu i 
sport 

 
da 

 
XXII. 

 
30.11.2018.g. 

Prijedlog Odluke o kriterijima za prijem osoba 
sa završenom Visokom stručnom spremom na 
stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 
odnosa 

 
da 

 
XXII. 

 
30.11.2018.g. 

Prijedlog Odluke objavljivanju javnog oglasa 
za imenovanje jednog člana Općinskog 
izbornog povjerenstva Usora  

 

 
da 

 
 
RJEŠENJA 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

 
XIII. 

 
26.01.2018. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju jednog člana 
Općinskog izbornog povjerenstva Usora 

 
da 

 
XIII. 

 
26.01.2018. 

 
Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju Upravnog 
odbora Javne predškolske ustanove „Ivančica“ Usora 

 
da 

 
 

XV. 

 
 
29.03.2018.g 

Prijedlog Rješenja o utvrđivanju naknade za rad 
predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne vrijednosti nekretnina na području Općine 

 
da 
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Usora 

 
XV. 

 
29.03.2018.g 
 

Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju 
Povjerenstva za utvrđivanje prometne/tržišne 
vrijednosti nekretnina i naslijeđene ili na poklon 
primljene imovine 

 
da 

XV. 29.03.2018.g. Prijedlog Rješenja o odbacivanju žalbe Mirnesa 
Dedukić 

da 

 
XIX. 

 
31.08.2018.g. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i 
članova Nadzornog odbora JP „Radio Usora“ d.o.o. 
Usora na mandatno razdoblje 

 
da 

II. 
izvan. 

03.05.2018.g Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog 
izbornog povjerenstva Usora 

 
da 

 
 
PROGRAMI 
 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

 
XIII. 

 
26.01.2018.g. 

Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 
2018. godinu  

 
da 

 
XXII. 

 
30.11.2018. 

Prijedlog Programa financiranja komunalnih 
djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 
2019. godinu 

 
da 

 
 
IZVJEŠĆA  
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 
 

XIII. 
 
26.01.2018.g 

Izvješće o radu Općinskog vijeća Usora za razdoblje 
siječanj-prosinac 2017. godine  

 
da 

 
XIII. 

 
26.01.2018.g 

Izvješće o radu Općinskog pravobranitelja za 
razdoblje 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine 

 
da 

 
XIII. 

 
26.01.2018. g 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 
20.09.2017. godine do 11.01.2018. godine  

 
da 

 
XV. 

 
29.03.2018.g. 

Izvješće o poslovanju JU „Opća knjižnica“ Usora za 
period od 01.01. do 31.12.2017. godine 

da 

 
XVI. 

 
27.04.2018.g. 

Izvješće o stanju u oblasti zapošljavanja za 
razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. 
godine 

 
da 

 
XVI. 

 
27.04.2018. g 

Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 
01.01. do 31.12.2017. godine 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 
12.01.2018. godine do 08.05.2018. godine 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Izvješće o kapitalnim ulaganjima i projektima za 
2017. godinu 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za 
razdoblje 01.01.2018. godine do 31.03.2018. godine 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Izvješće o poslovanju JP „Radio Usora“ d.o.o. Usora 
za 2017. godinu 

 
da 

 
XVIII. 

 

 
13.07.2018.g. 

Izvješće o radu i poslovanju JKP „Usora“ d.o.o. Sivša 
za razdoblje od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. 
godine 

 
da 
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XVIII. 

 
13.07.2018.g. 

Godišnje izvješće o radu i poslovanju Javne 
ustanove Dom zdravlja Usora za razdoblje od 
01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine 

 
da 

XVIII. 13.07.2018.g. Izvješće o radu mjesnih zajednica Općine Usora za 
2017. godinu 

da 

 
XIX. 

 
31.08.2018.g. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine usora za 
period od 01.01. do 30.06.2018. godine 

 
da 

 
XIX. 

 
31.08.2018.g. 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 
08.05. do 10.08.2018. godine 

 
da 

 
XIX. 

 
31.08.2018.g. 

Izvješće o radu Općinskog pravobraniteljstva  
Usora za razdoblje od 01.01. do 30.06.2018. godine 

da 

 
XX. 

 
05.10.2018.g. 

Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske 
zaštite na području Općine Usora za 2017.godinu 

da 

 
XXI. 

 
02.11.2018.g. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za 
razdoblje od 01.01. do 30.09.2018. godine 

 
da 

 
XXI. 

 
02.11.2018.g. 

Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 
2017. godini 

 
da 

 
XXI. 

 
02.11.2018.g. 

Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji na 
području Općine Usora za 2017. godinu 

 
da 

 
XXI. 

 
02.11.2018.g. 

Izvješće o materijalnom položaju korisnika 
socijalne zaštite i realizacija programa pomoći 
istim u 2017. godini 

 
da 

 
XXII. 

 
30.11.2018.g. 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne vrijednosti nekretnina za razdoblje od 
13.08. do 20.11.2018. godine 

 
da 

 
 
INFORMACIJE 
 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g. 

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine 
Usora za 2017. godinu 

 
da 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g. 

Informacija o stanju u oblasti komunalne inspekcije na 
području Općine Usora za razdoblje od 01.01.2017. 
godine do 31.12.2017. godine 

 
da 

 
XVII. 

 
01.06.2018.g. 

Informacija o zimskom održavanju lokalnih i 
nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na 
području Općine Usora za sezonu 2017.-2018. 
godinu 

 
da 

 
XIX. 

 
31.08.2018.g. 

Informacija o Dokumentu okvirnog proračuna 
Općine Usora za razdoblje 2019.-2021. godina  

 
da 

 
XX. 

 
05.10.2018.g. 

Informacija o stanju kulture, sporta, mladih te 
nevladinih organizacija u 2017. godini 

 
da 

 
XX. 

 
05.10.2018.g. 

Informacija o dodijeljenim stipendijama za 
akdemsku 2016./2017. godinu i akademsku 
2017./2018. godinu 

 
da 

 
XXI. 

 
02.11.2018.g. 

Informacija o stanju civilne zaštite i deminiranju za 
2017. godinu  

 
da 

 
XXII. 

 
30.11.2018.g. 

Informacija o stanju u osnovnom i srednjem 
obrazovanju na području Općine Usora 

da 

 
XXII. 

 
30.11.2018.g. 

Informacija o izvješću o financijskoj reviziji 
Proračuna Općine Usora za 2017. godinu 

 
da 
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NACRTI 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

 
XIV. 

 
23.02.2018.g. 

Nacrt Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje 
primarne poljoprivredne proizvodnje u 2018. 
godini 

da 

 
XIV. 

 
23.02.2018. g 

Nacrt Programa poticaja za razvoj gospodarstva u 
2018. godini 

 
da 

XXII. 30.11.2018.g. Nacrt Proračuna Općine Usora za 2019. godinu da 
 

XXII. 
 
30.11.2018.g. 

Nacrt Odluke o izvršenju Proračuna Općine Usora za 
2019. godinu 

 
da 

 
 
 
Prijedlog Odluke o držanju stoke na 
području Općine Usora, koji je predviđen 
Programom rada Općinskog vijeća za 2018. 
godinu je dostavljen za uvrštenje na dnevni 
red, ali je Kolegij istu Odluku povukao sa 
rasprave radi dorade te je u 2018. godini 
nije uvrštavao na dnevni red sjednica. 
 
Općinsko vijeće Usora je svoj rad zasnivalo 
na aktivnostima koje su planirane 
Programom rada za 2018. godinu ali i nizom 
pitanja koja su se pojavljivala u tekućoj 
djelatnosti Službi i organa Općine a koja su 
svojim značajem i urgentnošću zahtijevala 
odgovarajuće angažiranje Vijeća u okviru 
njegovih nadležnosti. Prilikom priprema 
sjednica redovito su održavani sastanci 
Klubova vijećnika. Ovakva praksa je 
doprinosila da se na kvalitetniji način 

planiraju teme za svaku od sjednica Vijeća, 
da se obavi rasprava o pojedinim pitanjima i 
usuglasi dnevni red sjednice čije se 
održavanje planiralo.  
Materijali za sjednice Općinskog vijeća su 
vijećnicima dostavljani sedam dana prije 
održavanja sjednice čime je redovito 
poštovana procedura predviđena 
Poslovnikom o radu Općinskog vijeća Usora. 
 
Kako bi se stekla realna slika iznesenih 
podataka odnosno rada Vijeća u 2018. 
godini potrebno je navedene podatke 
uporediti sa planiranim aktivnostima koje 
su predviđene Programom rada Vijeća za 
2018. godinu, što je iz narednog pregleda 
jasno vidljivo: 

 
 
 
 
 
 
Red. 
broj 

 
 
 
 
Ukupan 

broj 
održanih 
sjednica 

OV-a 

 
 
 

Ukupan 
broj 

planiranih 
mat. po 

Programu 
rada OV-a 

 
 
 
 
Realizirano 

po 
Programu 
rada OV-a 

 
 
 
 
 
Nerealizirano 
po Programu 

rada 

 
 
 
 
 

Realizirano 
mimo 

Programa 
rad 

 

 
 
 

 
 
 

Vijećnička 
pitanja 

 
 
Zaključci 
ukupno 
Odnose se 
na odluke, 

nacrte, 
rješenja, 

informacije, 
izvješća, 
zahtjeve i 
suglasnosti 

 
1. 

 
12 

 
71 

 
49 

 
22 

 
42 

 

 
26 

 
118 

 
 
IZBOR I IMENOVANJA 
Općinsko vijeće je u ovom izvještajnom 
razdoblju, u skladu sa svojim pravima i 
dužnostima, donosilo i rješenja o 

imenovanju članova stalnih radnih tijela, 
povjerenstava Općinskog vijeća kao i 
članova privremenih radnih tijela.   
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ZAKLJUČAK 
 
Na kraju ovog Izvješća može se istaći da je rad Općinskog vijeća Usora u izvještajnom razdoblju 
siječanj - prosinac 2018. godine bio zadovoljavajući u smislu realizacije Programa rada te 
pozitivnim u smislu aktivnosti i djelovanja na pružanju pomoći građanima.  
U budućnosti je svakako nepohodno nastaviti dobru suradnju sa svim institucijama vlasti u cilju 
potpunijeg informiranja Vijeća o stanju u svim oblastima a na taj način informiranja i građana 
Općine.   
Neophodno je usmjeravati aktivnosti i pažnju na sve oblasti života i rada a sve s namjerom da se 
utiče na pozitivne promjene u lokalnoj sredini. 
 
 
Broj:01-05-27/19                                                                                                                  PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 07.02.2019. godine                                                                                                           Ivo Suvala 
===================================================================================== 
 
 

 
 
Na temelju članka 18., stav 1. i članka 25. a u 
vezi sa člankom 32. Zakona o javnim 
nabavkama BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 
39/14), članaka 41. i 107. Statuta općine 
Usora (''Službeni glasnik općine Usora'', broj 
5/17)  u predmetu dodjele ugovora o javnoj 
nabavi radova za Projekt: ''Održavanje 
cestovne infrastrukture na području općine 
Usora'', Općinski načelnik  d o n o s i: 
 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabavke  

 
 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

dodjele ugovora o javnoj nabavi za 
Projekt: ''Održavanje cestovne 
infrastrukture na području općine 
Usora''. 

2. Za predmetnu javnu nabavu planira se 
zaključiti okvirni sporazum sa jednim 
izvođačem za razdoblje od četiri (4) 
godine. 

3. Procijenjena vrijednost nabave 
predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke iznosi:          140.000,00 KM bez 
uračunatog PDV-a na godišnjoj razini. 

4. Javna nabava radova iz tačke 1. ove 
Odluke finansirat će se iz sredstava 
Proračuna općine Usora za 2019. godinu. 

5. Postupak dodjele ugovora o javnoj 
nabavi radova iz tačke 1. ove Odluke i 
zaklučivanje okvirnog sporazuma 
sporazum sa jednim izvođačem za 
razdoblje od četiri (4) godine će se 

provesti putem otvorenog postupka za 
dostavu ponuda  sukladno Zakonom o 
javnim nabavkama BiH. 

 
6. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

se ''kriterij najniže cijene“ nakon 
provedene e-aukcije. 

 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
 
Broj: 02-27-08/19                       OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana,  13.03.2019. godine            Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 90. 
Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni 
glasnik BiH, broj: 39/14), Pravilnika o 
postupku izravnog sporazuma broj: 02-05-
54/15 od 06.07.2015. godine, u skladu sa 
Planom javnih nabava općine Usora za 
2019. godinu i člancima 41. i 107. Statuta 
općine Usora (''Službeni glasnik općine 
Usora'', broj: 5/17), u predmetu dodjele 
ugovora o javnoj nabavi: „Nabava i ugradnja 
PVC stolarije na sakralnom objektu „Kapela 
sa mrtvačnicom“ u MZ Bejići, općina Usora“,  
Općinski načelnik  d o n o s i : 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabavke  

 
1. Odobrava se pokretanje postupka javne 

nabave: „Nabava i ugradnja PVC 
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stolarije na sakralnom objektu 
„Kapela sa mrtvačnicom“ u MZ Bejići, 
općina Usora“ 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 
iznosi  2.500,00 KM bez uračunatog 
PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke 

financirat će se iz Proračuna općine 
Usora za 2019. godinu.  

 
4. Postupak javne nabave iz tačke 1. ove 

Odluke će se provesti putem izravnog 
sporazuma sukladno Zakonom o javnim 
nabavkama BiH. 

5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 
se ''kriterij najniže cijene“. 

 
6. Za provođenje postupka javne nabave 

zadužuje se Služba za gospodarstvo i 
financije. 

 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
 
Broj: 02-14-110/19                   OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana,  18.03.2019. godine         Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 114. Zakona o organizaciji 
organa uprave u Federaciji BiH („Službene 
novine FBiH“ broj: 35/05), članka 41. i 107.  
Statuta Općine Usora („Službeni glasnik 
Općine Usora„ broj: 5/17), članka 65. 
Pravilnika o knjigovodstvu u Federaciji BiH 
(„Službene novine FBiH“ broj: 60/14) i 
članka 17. stavak 3. Odluke o izvršenju 
proračuna Općine Usora za 2019. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 1/19) 
Općinski načelnik Općine Usora d o n o s i :  

 
O D L U K U  

o odobravanju sredstava za nabavu 
računarske opreme 

 
Članak 1. 

Odobravaju se sredstva za nabavu 
računarske opreme za potrebe  Službe 
stručnih, općih poslova i  društvenih 
djelatnosti  prema planu utroška za nabavu 

poslovne opreme  za 2019.  godinu u iznosu 
od 640,00 KM (slovima: šeststotinačetrdeset 
KM i 00/100) sa uračunatim PDV-om. 
 

Članak 2. 
Pojedinačna nabava računarske opreme iz 
članka 1. ove Odluke će se vršiti prema 
sljedećem nazivu i količini u okviru 
planiranih sredstava i to: 
   
1. Printer Samsung ML-

3710ND…..kom…….1……….....…100,00 KM 
2. Računar AMD Athilon 200-3,2 

GHz…..kom……….1…………...……540,00 KM      
 

Članak 3. 
Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatiti će 
se iz Proračuna Općine Usora za 2019. 
godinu („Službeni glasnik Općine Usora“ 
broj: 1/19), razdjel 10, glava 1001, 
proračunska pozicija 100 108, ekonomski 
kod 821 300 „Nabava poslovne opreme“. 
 

Članak 4.  
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba 
za gospodarstvo i financije - Odjel financija. 

 
Članak 5. 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u “Službenom glasniku Općine 
Usora”. 
 
 
Broj: 02-14-105/19                   OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana,  13.03.2019. godine         Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 41. i 107. Statuta  Općine 
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj: 
5/17), članka 69. i 114. Zakona o 
organizaciji organa uprave (“Službene 
novine FBiH” broj: 35/05) Općinski 
načelnik, donosi: 
 

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

zemljišta 
 
1. Na temelju sklopljenog Ugovora o 

realizaciji kapitalnih investicija Općine 
Usora, izdvajaju se sredstva od prodaje 
zemljišta za izvođenje  radova „ Uređenje 
kotlovnice u arhivski prostor“. 
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2. Iznos potrebnih sredstava za pokriće 
kapitalnih investicija je sljedeći: 

 
- GD Zenit d.o.o. -Račun–Građevinsko-

zanatski radovi........................5.952,90 KM 
- Institut za građ. “IG“ d.o.o – Stručni 

nadzor uređenje kotlovnice......83,34 KM   
 
3. Rješenje stupa na snagu danom 

donošenja i objaviti će se u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 

 
Obrazloženje 

 
Općina Usora i GD Zenit d.o.o., Žabljak  
potpisali su Ugovor broj: 02-23-119/18 od 
17.12.2018. godine o izvođenju radova na 
Uređenju bivše kotlovnice u arhivski 
prostor. Zakonski okvir nalaže da općine 
trebaju imati prostor za odlaganje i čuvanje 
općinske dokumentacije utvrđenih 
rokovima za čuvanje. Kako općina do sada 
nije imala prostor koji ispunjava uvjete za 
odlaganje i čuvanje dokumentacije, 
pristupilo se uređenju istog prostora. 
Vrijednost građevinskih radova na temelju 
Okončane situacije iznosi 5.952,90 KM a 
Stručni nadzor izvođenja radova iznosi 
83,34 KM. Sukladno planiranim izvorima 
financiranja proračuna za 2019. godinu, 
Općina Usora trenutno nema obezbijeđena 
sredstva iz drugih izvora financiranja,  pa se 
sukladno tome pristupilo donošenju ovog 
rješenja.  
 
 
Broj: 02-14-109/19                   OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana,  14.03.2019. godine         Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 7. stavak 4. Pravilnika o 
sadržaju stručne obuke i osposobljavanju 
matičara za vođenje matičnih knjiga 
(„Službene novine Federacije BiH“ broj 
68/12) i članka 41. Statuta općine Usora 
(„Službeni glasnik  općine Usora“ broj: 
5/17) Općinski načelnik općine Usora  d o n 
o s i: 
 

Godišnji plan i program 
Stručne obuke i osposobljavanja 

matičara općine Usora 
 

Sukladno Pravilniku o sadržaju stručne 
obuke i osposobljavanja matičara za 
vođenje matičnih knjiga, obveza Općinskog 
načelnika je da na prijedlog rukovoditelja 
službe nadležne za matične knjige donese 
godišnji plan i program stručne obuke i 
osposobljavanja matičara. 
 
Godišnji plan i program stručne obuke i 
osposobljavanja matičara općine Usora za 
2019. godinu odnosi se na one matičare koji 
vode matične knjige i sudjeluju u postupku 
izdavanja osobnih dokumenata (izvodi iz 
matične knjige rođenih, matične knjige 
vjenčanih, matične knjige umrlih i uvjerenja 
iz matične knjige državljana), a u pogledu 
praktične primjene propisa vezanih za isto, 
u cilju efikasnijeg i boljeg izvršavanja 
propisanih obveza. 
 
Plan i program obuke obuhvaća 
usavršavanje i osposobljavanje matičara za: 
- praktičnu primjenu propisa koji se odnose 
na sva pitanja uređena Zakonom o   
  matičnim knjigama, 
- pitanja iz Zakona o upravnom postupku 
bitna za vođenje upravnog postupka. 
 
Plan i program obuke baziran je na dvjema 
tematskim cjelinama iz Pravilnika o 
sadržaju stručne obuke i osposobljavanja 
matičara za vođenje matičnih knjiga. 
 
Plan i program obuke nije kalendarski 
ograničen niti određen, ali će se do kraja 
2019. godine organizirati dvije tematske 
radionice. Obuku će izvoditi rukovoditelj 
službe stručnih, općih poslova i društvenih 
djelatnosti općine Usora nadležne za 
matične knjige, u općinskoj Sali za sjednice. 
 
Ovaj Plan i program stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u Službenom 
glasniku općinne Usora. 
 
 
Broj: 02-13-01/19                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana,  19.03.2019. godine         Zvonimir Anđelić 
======================================= 
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Sadržaj 
 

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 
 

1. Odluka o raspodjeli sredstava za 
političke stranke zastupljene u 
Općinskom vijeću Usora za 2019. 
godinu.......................................str.1.-2. 
 

2. Odluka o stavljanju van snage 
Odluke o građevinskom zemljištu i 
Odluke o izmjeni Odluke o 
građevinskom zemljištu...............str.2. 

 
3. Odluka o prodaji zemljišta 

neposrednom pogodbom........str.2.-3. 
 

4. Odluka o davanju suglasnosti za 
provedbu strateškog projekta iz 
oblasti društvene infrastrukture – 
„Vatrogasni dom“, Ularice, Općina 
Usora...............................................str.3. 

 
5. Odluka o davanju suglasnosti za 

provedbu strateškog projekta iz 
oblasti društvene infrastrukture – 
„Vrtić za djecu“, Žabljak, Općina 
Usora.........................................str.3.-4. 

 
6. Odluka o sufinanciranju projekta 

digitalizacije Službe za RTG i CT 
dijagnostiku u Općoj bolnici 
Tešanj................................................str.4. 

 
7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za utvrđivanje prometne/tržišne 
vrijednosti nekretnina i naslijeđene 
ili na poklon primljene 
imovine........................................str.4.-5.  

 
8. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Općinskog vijeća Usora za razdoblje 
siječanj-prosinac 2018. 
godine............................................str.5. 

 
9. Izvješće o radu Općinskog vijeća 

Usora za razdoblje siječanj-prosinac 
2018. godine..............................str.5.-16. 

 
 

 
 
 

 
 

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 
 
 
1. Odluka o pokretanju postupka javne 

nabavke............................................str.16. 
 

2. Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke....................................str.16.-17. 

 
3. Odluka o odobravanju sredstava za 

nabavu računarske opreme......str.17. 
 

4. Rješenje o izdvajanju sredstava od 
prodaje zemljišta..................str.17.-18. 

 
5. Godišnji plan i program Stručne 

obuke i osposobljavanja matičara 
Općine Usora..................................str.18. 

 
 
 

 
 
 


