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Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 
Poslovnica Usora 

 
“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi 

 
 

Na temelju članka 24. Statuta Općine Usora 
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj:5/17) 
i članka 53. i 54. Poslovnika o radu 
Općinskog vijeća Usora («Službeni glasnik 
Općine Usora» broj:8/17) Općinsko vijeće 
Usora na svojoj XI (jedanaestoj) redovitoj 
sjednici održanoj 3.2.2022. godine                 
d o n o s i   
 

PROGRAM RADA 
OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE USORA ZA 

2022. GODINU 
  
I - UVODNE NAPOMENE 

U skladu sa pravima i obavezama 
predviđenim u Ustavu Federacije BiH, 
Ustavu Zeničko dobojskog kantona, 
zakonima, Statutu Općine Usora i 
Poslovniku o radu Općinskog vijeća Usora 
Općinsko vijeće Usora utvrđuje Program 
rada vijeća za 2022. godinu koji obuhvata 
razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine.  

Programom rada Općinskog vijeća 
Usora za 2022. godinu utvrđuju se ciljevi, 
aktivnosti i djelovanja u skladu sa 
nadležnostima i djelokrugom poslova i 
zadataka predviđenih u Ustavu, zakonu, 
Statutu i Poslovniku Vijeća i najznačajniji 
zadaci koji će se u okvirima normativne, 
studijsko-analitičke, informativne i 
programske djelatnosti razmatrati i usvajati 
na sjednicama Općinskog vijeća. 

 
 
Nadležnost Vijeća zasniva se, na 

odredbama člana 13. Zakona o načelima 
lokalne samouprave u Federaciji BiH 
(„Službene novine FBiH“ broj:49/06), člana 
22. Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službene novine ZDK" broj: 13/98, 8/00 i 
2/05) i člana 23. Statuta Općine Usora 
("Službeni glasnik Općine Usora" broj: 
5/17).  

U skladu sa odredbama člana 53. 
Poslovnika Općinskog vijeća Usora 
propisano je da Vijeće donosi Program rada 
za narednu kalendarsku godinu. 
Programom rada Vijeća utvrđuju se poslovi i 
zadaci Vijeća i njihov osnovni sadržaj i 
osnovi politike Vijeća prema određenim 
pitanjima. 

Osim navedenog, ovim Programom 
se utvrđuju i nositelji poslova i zadataka kao 
i rokovi za razmatranje i usvajanje na 
sjednicama Općinskog vijeća.  
Sagledavanje stanja, prema utvrđenim 
sadržajima, odvijat će se u osnovi na 
materijalima i dokumentima općinskih 
službi, u najvećem opsegu, obrađivača 
predmetnih tema čiji je predlagač uglavnom 
Općinski načelnik. 

Aktivnosti Općinskog vijeća bit će 
uvjetovane stanjem u pojedinim oblastima i 
to može biti razlog povećanja obima 
predloženih tema odnosno dodatne 
aktivnosti za nova pitanja i sadržaje koje 
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bude nametala svakodnevna praksa i potreba.  
Značaj planiranih tema i njihov sadržaj zahtijeva odgovoran odnos svih nositelja u pripremi i 
realizaciji planiranih zadataka, poštujući načelo međusobnog uvažavanja, suradnje, utvrđene 
rokove, uključujući i druge obveze s tim u vezi. 

Kao predstavničko tijelo građana Općine Usora, Općinsko vijeće će svoj Program rada 
realizirati održavanjem redovitih sjednica najmanje jednom mjesečno, svečane sjednice, a po 
ukazanoj potrebi i izvanrednih i tematskih sjednica na kojima će razmatrati planirane materijale 
i donositi odluke, zaključke i druge pojedinačne akte iz svoje nadležnosti.

Svi organi, organizacije i pojedinci na čiji se djelokrug rada naslanja Program rada Vijeća 
dužni su da u svojim programima preuzmu one planirane aktivnosti na čijoj će realizaciji raditi i 
time doprinijeti neposrednoj i potpunoj realizaciji ovog Programa.  

Predsjedatelj Općinskog vijeća, Općinski načelnik i rukovodeći državni službenici dužni 
su da blagovremeno i sa najvišim stupnjem profesionalnosti poduzimaju aktivnosti na realizaciji 
ovog Programa i redovito ažuriraju izvršenje Programa i informiraju Općinsko vijeće o realizaciji 
Programa. 
 
 

II SADRŽAJ PROGRAMA 
 

Razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine 
 
Normativno programski dio aktivnosti Općinskog vijeća 
 

1. Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne 
poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini; 
Predlagač:Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

2. Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva u 2022. godini; 
   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

3. Nacrt Odluke o držanju životinja na području općine Usora; 
   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

4. Nacrt  Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama; 
 Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

5. Nacrt Odluke o usvajanju Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 
2022.-2027.; 

   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
6. Nacrt Odluke o odvodnji otpadnih voda; 

   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
7. Nacrt  Odluke o kanalizaciji; 

   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
8. Nacrt  Odluke o mjesnim vodovodima; 

  Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
9. Prijedlog Odluke o financiranju klubova političkih stranaka; 

   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
10. Prijedlog Odluke o javnoj rasvjeti; 

Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
11. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Usora za razdoblje 

od 2014. – 2034. godine; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 

12. Prijedlog Odluke o adresnom sustavu Općine Usora i označavanju naseljenih mjesta, 
ulica i trgova nazivima, te zgrada brojevima; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 



8.2.2022.god.          Službeni glasnik Općine Usora          Broj:1    Stranica  3. 

13. Nacrt Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade obitelji 
na području općine Usora u 2022. godini; 

         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 
djelatnosti; 

14. Nacrt Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave; 
         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 

djelatnosti; 
15. Prijedlog Odluke o potrebi odabira jedinstvenog knjigovodstvenog servisa za mjesne 

zajednice Općine Usora; 
         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 

djelatnosti 
16. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2022. godinu 
         Predlagač: Kolegij OV-a; Obrađivač: Stručna služba Općinskog vijeća Usora; 
 
 
Tematsko-izvještajni dio aktivnosti Općinskog vijeća  
 

1. Izvješće o radu Općinskog vijeća Usora za 2021. godinu 
         Izvjestitelj: Stručna služba Općinskog vijeća; 
2. Izvješće o radu Zajedničkog  pravobraniteljstva Općina Usora i Doboj Jug za 2021. 

godinu; 
Izvjestitelj: Općinska pravobraniteljica; 

3. Izvješće o stanju u oblasti zapošljavanja u 2021. godini; 
Izvjestitelj: Biro rada Usora; 

4. Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik, Služba za gospodarstvo i financije;  

5. Izvješće o radu općinskih inspekcija u 2021. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik, Služba za gospodarstvo i financije;  

6. Izvješće o radu općinske uprave za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik;  

7. Informacija o stanju javnog reda i mira za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: Policijska stanica Usora; 

8. Informacija o materijalnom položaju korisnika socijalne zaštite i realizacije 
programa pomoći istim u 2021. godini; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik; Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti; 

9. Informacija o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite  na području općine 
Usora za 2021. godini; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik; Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti; 

10. Informacija o stanju civilne zaštite i deminiranja za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik; Služba za civilnu zaštitu; 

 
 

Razdoblje travanj – lipanj 2022. godine 
 
Normativno programski dio aktivnosti Općinskog vijeća 
 

1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja za unaprjeđenje primarne 
poljoprivredne proizvodnje u 2022. godini; 
Predlagač:Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj gospodarstva za 2022. 
godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

3. Prijedlog Odluke o usvajanju Integrirane strategije razvoja općine Usora za razdoblje 
2022.-2027.; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
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4. Prijedlog  Odluke o držanju životinja na području općine Usora; 
   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

5. Prijedlog  Odluke o lokalnim i nerazvrstanim cestama; 
 Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

6. Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda; 
   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

7. Prijedlog Odluke o kanalizaciji; 
   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

8. Prijedlog Odluke o mjesnim vodovodima; 
   Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

9. Prijedlog Odluke o dodjeli općinskih priznanja za 2022. godinu; 
Predlagač: Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana općine Usora za 
razdoblje od 2014. – 2034. godine; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 

11. Prijedlog Odluke o izradi registra nekretnina Općine Usora; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 

12. Prijedlog Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog stambenog pitanja za mlade 
obitelji na području općine Usora u 2022. godini; 

         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 
djelatnosti; 

13. Prijedlog Odluke o određivanju prostora za mirna okupljanja bez prijave; 
         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 

djelatnosti; 
14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Plan upisa učenika u srednju školu za 

2022./2023. školsku godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 
djelatnosti; 

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja J.P.U. „Ivančica“ 
Usora; 
Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 
djelatnosti; 

16. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranju i funkcioniranju 
zaštite od požara i vatrogastvu na području općine Usora; 

         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba civilne zaštite; 
 
 
Tematsko-izvještajni dio aktivnosti Općinskog vijeća  
 

1. Izvješće o izvršavanju Proračuna općine Usora za razdoblje 01.01.2022. do 
31.03.2022. godine; 
Izvjestitelj:Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe 

2. Izvješće o radu i poslovanju  JP „Radio Usora“ d.o.o. za razdoblje 01.01.2021. godine 
do 31.12.2021. godine; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik, rukovoditelj nadležne Službe i JP Radio Usora (ravnatelj i 
predsjednik nadzornog odbora);  

3. Izvješće o radu i poslovanju  JKP „Usora“ d.o.o. za razdoblje 01.01.2021. godine do 
31.12.2021. godine; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik, rukovoditelj nadležne Službe i JKP „Usora“ (ravnatelj i 
predsjednik nadzornog odbora); 

4. Izvješće o kapitalnim ulaganjima za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe. 
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5. Izvješće o izvršavanju Proračuna općine Usora i usvajanje završnog računa za 2021. 
godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe. 

6. Informacija o realizaciji zimskog održavanja lokalnih cesta za 2021./2022. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe. 

7. Izvješće o radu i poslovanju  JU „Opća knjižnica Usora“ za razdoblje 01.01.2021. do 
31.12.2021. godine; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i JU „Opća knjižnica Usora“ (ravnatelj i predsjednik upravnog 
odbora); 

8. Izvješće o radu i poslovanju  Javne ustanove Dom zdravlja Usora za period od 
01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i Javna ustanova Dom zdravlja Usora (ravnatelj i predsjednik 
upravnog vijeća); 

9. Izvješće o radu i poslovanju  J.P.U. „Ivančica“ Usora za za period od 01.01.2021. 
godine do 31.12.2021. godine; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i J.P.U. „Ivančica“ Usora (ravnatelj i predsjednik upravnog 
odbora); 

10. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2021. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe 

11. Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja u 2021. godini; 
        Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe 
 
 

Razdoblje srpanj – rujan 2022. godine 
 
Normativno programski dio aktivnosti Općinskog vijeća 
 

1. Nacrt  Odluke o nazivima naseljenih mjesta; 
Predlagač:Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 

2. Prijedlog  Odluke o nazivima naseljenih mjesta; 
Predlagač:Općinski načelnik, Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 

3. Prijedlog Odluke o sufinaciranju troškova prijevoza učenika za školsku 2022./2023. 
godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 
djelatnosti; 

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje na pozicije u 
regulirane organe općine Usora; 
Predlagač: Općinski načelnik, Obrađivač: Služba stručnih, općih poslova i društvenih 
djelatnosti; 

5. Nacrt Programa razvoja zaštite i vatrogastva za radoblje 2022.-2027 godina; 
         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba civilne zaštite; 
6. Dokument okvirnog Proračuna općine Usora za razdoblje 2023.-2025. godina: 
        Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 
 
 
Tematsko-izvještajni dio aktivnosti Općinskog vijeća  
 

1. Izvješće o izvršavanju Proračuna Općine Usora za razdoblje 1.1.2022. godine do 
30.6.2022. godine 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe; 

2. Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 2021. godini; 
         Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe; 
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3. Izvješće o radu općinskih inspekcija za razdoblje 1.1.2022. do 30.6.2022. godine; 
         Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe; 
4. Izvješće o stanju gospodarstva za 2021. godinu; 
         Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe; 
5. Informacija o stanju kulture, sporta, mladih i nevladinog sektora za 2021. godinu; 
         Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe; 

 
 

Razdoblje listopad – prosinac 2022. godine 
 
Normativno programski dio aktivnosti Općinskog vijeća 
 

1. Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti zajedničke komunalne 
potrošnje za 2023. godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

2. Nacrt Proračuna općine Usora za 2023. godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

3. Nacrt Odluke o izvršavanju Proračuna općine Usora za 2023. godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

4. Prijedlog Proračuna općine Usora za 2023. godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

5. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna općine Usora za 2023. godinu; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za gospodarstvo i financije; 

6. Nacrt Odluke o granicama naseljenih mjesta; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 

7. Prijedlog Odluke o granicama naseljenih mjesta; 
Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, 
imovinsko pravne poslove i urbanizam; 

7. Prijedlog Programa razvoja zaštite i vatrogastva za radoblje 2022.-2027 godina; 
         Predlagač: Općinski načelnik; Obrađivač: Služba civilne zaštite; 
8. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 2023. godinu: 
        Predlagač: Kolegij Općinskog vijeća. 
 
 
Tematsko-izvještajni dio aktivnosti Općinskog vijeća  
 

1. Izvješće o izvršavanju Proračuna općine Usora za razdoblje 1.1.2022. godine do 
31.9.2022. godine; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe; 

2. Izvješće o dodijeljenim stipendijama za akademsku 2021./2022. godinu; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe 

3. Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja, uspjehu učenika, broju 
upisanih učenika i postignutim rezultatima u osnovnim i srednjoj školi; 
Izvjestitelj: ravnatelji osnovne i srednje škole, općinski načelnik i rukovoditelj nadležne 
Službe 

4. Informacija o stanju zdravlja na području općine Usora u 2021. godini; 
Izvjestitelj: Općinski načelnik i rukovoditelj nadležne Službe 
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III.- OSTALE AKTIVNOSTI 
 
Pored naprijed navedenih pitanja, rad 
Općinskog vijeća Usora u programiranom 
razdoblju će biti usmjeren i na druga pitanja 
kao što su: 
- donošenje potrebnih odluka i drugih 

akata obveznih prema Zakonu i 
potrebama Općine Usora; 

- razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna 
postojećih akata, izbor i imenovanja 
prema ukazanoj potrebi; 

- razmatranje pojedinih pitanja iz 
djelokruga rada Kantona, Federacije i 
Bosne i Hercegovine. 

Općinsko vijeće će u okviru svojih prava i 
dužnosti razmatrati i sva druga pitanja koja 
se tiču poboljšanja uvjeta života i rada u 
Općini. 
 
IV. - IZVRŠENJE PROGRAMA RADA 
 
Obrađivači materijala su obvezni materijale 
pripremiti blagovremeno.  
Obrađivači materijala su obvezni da 
prilikom obrade i pripremanja materijala iz 
ovog Programa, osiguraju aktivno 
sudjelovanje stručnih organa u čiji djelokrug 
spada problematika tih materijala te 
ostvarivati suradnju s nadležnim tijelima 
Općinskog vijeća. 
Za provođenje Programa rada Općinskog 
vijeća Usora zaduženi su Predsjedatelj i 
Tajnik Općinskog vijeća.   
 
V. – STUPANJE NA SNAGU 
 
Ovaj Program rada Općinskog vijeća općine 
Usora stupa na snagu danom donošenja. 
Dostavit će se svim nositeljima priprema 
materijala i političkim subjektima koji 
participiraju u Općinskom vijeću, a objaviti 
će se  i u «Službenom glasniku Općine 
Usora». 
 
 
Broj: 01-02-17/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članaka 23. Statuta Općine Usora 
(„Službeni glasnik Općine Usora“, broj: 
5/17), članka 44. Zakona o 
pravobraniteljstvu („Službene novine 
Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 12/13), a 
na prijedlog Općinskog načelnika  Općinsko 
vijeće Općine Usora na svojoj XI 
(jedanaestoj) redovitoj sjednici održanoj 
dana 3.2.2022. godine d o n o s i : 
 
 

O D L U K U 
o smjenjivanju Zajedničkog 

pravobranitelja  
Općine Usora i Općine Doboj Jug 

 
 

Članak 1. 
 

Zajednički pravobranitelj Općine Usora i 
Općine Doboj Jug Biljana Rakočević 
smjenjuje se sa dužnosti zbog neurednog i 
nekvalitetnog obavljanja službe. 
 

Članak 2. 
 

Mandat Zajedničkog pravobranitelja Općine 
Usora i Općine Doboj Jug Biljane Rakočević 
prestaje narednog dana od dana usvajanja 
ove Odluke.  

 
Članak 3. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 
 
 
Broj: 01-02-18/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
Na temelju članaka 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 2022. 
godinu („Službeni glasnik Općine Usora“ 
broj 10/21), Općinsko vijeće Općine Usora 
na prijedlog Općinskog načelnika i Službe za 
gospodarstvo i financije, na svojoj XI. 
(jedanaestoj) redovitoj sjednici, održanoj 
dana 3.2. 2022. godine   d o n o s i 
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O D L U K U  
o raspodjeli sredstava za političke 

stranke zastupljene  
u Općinskom vijeću Općine Usora za 

2022. godinu 
 

Članak 1. 
Odobrava se isplata sredstava u iznosu od 
12.000,00 KM (Slovima:dvanaesttisuća i 
00/100 KM) za političke stranke koje imaju 
vijećnike u Općinskom vijeću Općine Usora, 
za 2022. godinu. 
 

Članak 2. 
Sredstva iz članaka 1. ove Odluke 
raspoređuju se tako da se iznos od 3.600,00 
KM (30% od ukupno predviđenih 
sredstava) raspoređuje na 5 (pet) jednakih 
dijelova svim političkim strankama, 
odnosno koalicijama koje imaju vijećnike u 
Općinskom vijeću općine Usora (pet 
političkih stranaka/koalicija: HDZ BiH 
(00027), HDZ 1990 BiH (00769), SDA BiH 
(00090), Koalicija HSP BiH-Hrvatska stranka 
prava BiH (02947), iznos od 7.200,00 KM 
(60% od ukupno predviđenih sredstava) 
raspoređuje se razmjerno broju vijećničkih 
mjesta koja svaka parlamentarna skupina, 
odnosno klubovi vijećnika i neovisnih 
kandidata ima u Općinskom vijeću, u 
trenutku raspodjele, dok se iznos od 
1.200,00 KM (10% od ukupnog iznosa) 
raspoređuje političkim skupinama, odnosno 
klubovima vijećnika i neovisnih kandidata, 
razmjerno broju vijećničkih mjesta koje 
pripadaju manje zastupljenom spolu. 

 
Članak 3. 

Odobrena sredstva iz članka 1. i 2. ove 
Odluke će se isplatiti u dva jednaka 
polugodišnja dijela iz Proračuna Općine 
Usora za 2022. godinu, s razdjela 8 Tekući 
transferi, podrazred 807 - Transfer za 
neprofitne organizacije, pozicija 80706, 
ekonomski kod 614300, 'Transfer za 
klubove vijećnika političkih stranaka'. 
 

Članak 4. 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba 
za financije i gospodarstvo i Općinski 
načelnik Općine Usora. 
 
 
 

Članak 5. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u “Službenom glasniku Općine 
Usora”. 
 
 
Broj: 01-02-19/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
Na temelju članaka 23. i 104. Statuta Općine 
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 
5/17), te članaka 44. i 317. stavak 3. Zakona 
o gospodarskim društvima u Federaciji BiH 
(“Službene novine Federacije BiH“, broj: 
81/15), članka 6. Zakona o javnim 
poduzećima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine (“Službene novine Federacije 
BiH“, broj: 8/05, 81/08, 22/09, 109/12 i  
75/13), u vezi s člankom 12. Statuta JP 
„Radio Usora“ d.o.o. Usora („Službeni glasnik 
Općine Usora“ broj 3/176), osnivač JP „Radio 
Usora“  d.o.o. Usora  - Općinsko vijeće Usora, 
na prijedlog Skupštine JP „Radio Usora“  
d.o.o. Usora, d o n o s i :  
 
 

ODLUKU 
o uvećanju temeljnog kapitala Javnog 
poduzeća „Radio Usora“  d.o.o. Usora 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom vrši se povećanje temeljnog 
kapitala Javnog poduzeća „Radio Usora“ 
d.o.o. Usora utvrđenog člankom 12. Statuta 
JP „Radio Usora“  d.o.o. Usora koji iznosi 
41.902,00 KM 
(četrdesetjednatisućadevetstodvije i 
00/100 KM).  
 

Članak 2. 
Sukladno članku 1. ove Odluke temeljni 
kapital JP „Radio Usora“  d.o.o. Usora 
povećava se za iznos od 56.070,20 KM 
(pedesetšesttisućasedamdeset i 20/100 
KM) u stvarima i koji predstavlja ulog u 
stvarima i pravima osnivača – Općine Usora 
u temeljni kapital JP „Radio Usora“  d.o.o. 
Usora. 

 
Članak 3. 

Shodno ovoj Odluci temeljni kapital JP 
„Radio Usora“  d.o.o. Usora nakon uvećanja 
iznosi 97.972,20 KM 
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(devedesetsedamtisućadevetstosedamdeset
dvije i 20/10 KM), od čega: u novcu  
2.000,00 KM i u stvarima 95.972,20 KM. 
 

Članak 4. 
Promjena temeljnog kapitala iz stavka 1. 
ovoga članka upisuje se u osnivački akt i 
izmjenu Statuta JP „Radio Usora“  d.o.o. 
Usora, sukladno članku 44, stavak (2) i 
članku 46. Zakona o gospodarskim 
društvima u Federaciji BiH. 

 
Članak 5. 

Ova Odluka objaviti će se u „Službenom 
glasniku Općine Usora“, a stupa na snagu 
danom potpisivanja i ovjere. 
 
 
Broj: 01-02-20/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
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 XI 
(jedanaestoj) redovitoj sjednici održanoj 
dana 3.2.2022. godine d o n o s i: 

 
O D L U K U 

o davanju suglasnosti na lokalitet 
Igrališta za djecu  

 
Članak 1. 

Općinsko vijeće Općine Usora daje 
suglasnost na lokalitet izvedbe Igrališta za 
djecu, a za potrebe Vrtića za djecu,  u 
Žabljaku, Općina Usora. 
 

Članak 2.  
Igralište za djecu u sklopu Vrtić za djecu će 
se izgraditi na dijelu parcele k.č. broj 296/6, 
KO Tešanjka, koja neposredno graniči uz 
objekt Vrtića za djecu koji je u izgradnju, u 
površini P=645,00,00 m2, upisana u PL broj 
500, kao posjednik Općina Usora.  
 

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. 
Sastavni dio Odluke su kopija katastarskog 
plana i situacioni prikaz položaja Igrališta za 
djecu na parceli. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od 
dana objave u „Službenom glasniku Općine 
Usora''. 
 
 
Broj: 01-02-22/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 6. Zakona o javnim 
poduzećima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije 
BiH“ broj 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12 i 
75/13), članka 310. Zakona o gospodarskim 
društvima („Službene novine Federacije 
BiH“ 81/15), na prijedlog Skupštine JP 
„Radio Usora“ d.o.o. Usora, Općinsko vijeće 
Usora, kao osnivač  JP, sukladno članaka 23. 
i 104. Statuta Općine Usora („Službeni 
glasnik Općine Usora“ broj 5/17) i  članku 
donosi:  
 
 

ODLUKU  
o promjeni djelatnosti, utvrđivanju 

temeljnog kapitala i teksta  
Statuta Javnog poduzeća „Radio 

Usora“  d.o.o. Usora 
 
 

Članak 1. 
Radi  usklađivanja  djelatnosti  JP „Radio 
Usora“  d.o.o. Usora, klasifikacijom  
djelatnosti  BiH  2010  („Službeni list BIH“ 
broj: 47/2010), mijenja se članak 7., koji 
postaje člankom 8.  Statuta Javnog poduzeća 
„Radio Usora“  d.o.o. Usora notarski  
obrađenog  i  potvrđenog,  Potvrda Statuta 
broj: __________________ od __.__.2022. godine 
(Notar:            ), pa nakon promjena glasi: 
 
„Članak 8. 
Djelatnost Poduzeća je, prema Odluci o 
klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 ("Službeni 
glasnik BiH", broj 47/10): 
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ŠIFRA 
DJELATNOS
TI 

NAZIV DJELATNOSTI 

 
46.43 

Trgovina na veliko 
električnim aparatima za 
kućanstvo 

 
46.90 

Nespecijalizirana trgovina na 
veliko 

 
59.11 

Proizvodnja filmova, video 
filmova i televizijskog 
programa 

 
59.20 

Djelatnosti snimanja zvučnih 
zapisa i izdavanja muzičkih 
zapisa 

60.10 Emitiranje radijskog 
programa 

 
60.20 

Emitiranje televizijskog 
programa 

 
61.90 

Ostale telekomunikacijske 
djelatnosti 

63.12 Internetski portali 
 

73.11 
Agencije za promociju 
(reklamu i propagandu) 

73.12 Oglašavanje putem medija 
 

82.30 
Organizacija sastanaka i 
poslovnih sajmova 

90.03 Umjetničko stvaralaštvo 
90.04 Rad umjetničkih objekata 

 
Obavljanje  vanjskotrgovinskih poslova, 
poduzeće će vršiti u okviru registrirane 
djelatnosti.“ 
 

Članak 2. 
Mijenja se članak 12. Statuta tako da se 
utvrđuje temeljni kapital JP „Radio Usora“  
d.o.o. Usora u iznosu 97.972,20 KM 
(devedesetsedamtisuća-
devetstosedamdesetdvije i 20/10 KM), od 
čega je: u novcu  2.000,00 KM i u stvarima 
95.972,20 KM. 
 

Članak 3. 
Općinski načelnik sukladno svojim 
ovlaštenjima, u funkciji Skupštine, utvrđuje 
tekst novi Statuta JP „Radio Usora“ d.o.o. 
Usora, usklađen s Zakonom o javnim 
poduzećima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine i Zakonom o gospodarskim 
društvima, koji će biti notarski potvrđen. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu danom 
potpisivanja i   ovjere,   a   pravno   

djelovanje   prema   trećim osobama  
proizvodi  nakon  upisa  u  sudski registar. 
 

Članak 5. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da 
važe odredbe Odluke o proširenju 
djelatnosti i utvrđivanje teksta Statuta 
Javnog poduzeća „Radio Usora“ d.o.o. Usora 
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj 
3/17),  koje se odnose na izmijenjene 
odredbe ovom Odlukom. 
 

Članak 6. 
Ova  Odluka će se objaviti u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 
 
 
Broj: 01-02-21/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
Na temelju članaka 23. i 104. Statuta Općine 
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“, 
broj: 5/17) Općinsko vijeće Općine Usora na 
svojoj XI (jedanaestoj) redovitoj sjednici 
održanoj dana 3.2.2022. godine, d o n o s i: 
 

O D L U K U 
o potrebi odabira jedinstvenog 

knjigovodstvenog servisa za  
Mjesne zajednice Općine Usora 

 
 

Članak 1. 
Donosi se Odluka o potrebi odabira 
jedinstvenog knjigovodstvenog servisa za 
vršenje knjigovodstvenih usluga za Mjesne 
zajednice Općine Usora, a isti će se odabrati 
sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne 
i Hercegovine.  
 

Članak 2. 
Sve Mjesne zajednice Općine Usora se 
obvezuju da po odabiru knjigovodstvenog 
servisa dostave sve potrebne akte i podatke 
o bilancu stanja i bilancu uspjeha za 2021. 
godinu, svu dokumentaciju o imovini, 
nekretninama, poduzećima ili drugim 
djelatnostima, kao i sve fakture o poslovanju 
od početka godine i trenutno stanje koje 
svatko vodi u knjigovodstvu. 
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Članak 3. 
Ukoliko bude spornih upisa ili ne upisane 
imovine, nekretnina i slično, zadužuje se 
Općinsko pravobraniteljstvo da u suradnji 
sa Mjesnim zajednicama razriješi sporna 
pitanja kako bi se naknadno izvršili upisi 
imovine. 
 

Članak 4. 
Općinski načelnik će donijeti Pravilnik o 
vođenju financijskog poslovanja Mjesnih 
zajednica koji će propisati sva postupanja iz 
ove Odluke, kao i rokove svih strana, 
uključujući redovito izvještavanje 
Općinskog vijeća. 
 

Članak 5. 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se 
Općinski načelnik i Općinske službe za 
upravu. 
 

Članak 6. 
Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Usora“. 
 
 
Broj: 01-02-23/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 12. Zakona o 
Ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije BiH („Službene 
novine Federacije BiH“ broj: 12/03, 34/03 i 
65/13), članka 39. Zakona o predškolskom 
odgoju i obrazovanju („Službene novine Ze-
do kantona“ broj: 7/10) i članka 23. Statuta 
Općine Usora («Službeni glasnik Općine 
Usora» broj: 5/17) Općinsko vijeće Usora na 
svojoj XI (jedanaestoj) redovitoj sjednici 
održanoj dana 3.2.2022. godine donosi: 
 
 

R J E Š E NJ E 
o konačnom imenovanju Upravnog 
odbora Javne predškolske ustanove 

„Ivančica“ Usora 
 

Članak 1. 
Imenuje se Upravni odbor Javne 
predškolske ustanove „Ivančica“ Usora u 
sljedećem sastavu: 

 
1. Ana Nikić, magistar prava, predsjednik, 

predstavnik osnivača 
2. Sandra Grgić, doktor stomatologije, 

član, predstavnik vijeća roditelja 
3. Ivana Katić, magistar predškolskog 

odgoja, predstavnik stručnog osoblja 
ustanove 

 
Članak 2. 

Mandat predsjednika i članova Upravnog 
odbora traje 4 (četiri) godine od dana 
imenovanja. 
 

Članak 3. 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Usora“. 
 

O b r a z l o ž e nj e 
Mandat predsjedniku i članovima Upravnog 
odbora J.P.U. „Ivančica“ Usora ističe 
26.1.2022. godine, te je sukladno tome bilo 
nužno provesti proceduru za izbor i 
imenovanje novih članova. 
 
Nakon provedene natječajne procedure, 
izvješća Povjerenstva za provedbu natječaja 
i prijedloga Općinskog načelnika, doneseno 
je rješenje kao u dispozitivu. 
 
Pouka o pravnom lijeku: 
Protiv ovog Rješenja zainteresirana stranka 
može izjaviti prigovor Općinskom vijeću, a 
kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska 
prava Bosne i Hercegovine u roku od 8 
(osam) dana od prijema istog. 
 
 
Broj: 01-02-24/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 
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 XI (jedanaestoj) redovitoj 
sjednici održanoj dana 3.2.2022. godine     
d o n o s i 
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Z A K LJ U Č A K 
 

I 
Usvaja se Izvješće o radu Općinskog vijeća 
Usora za razdoblje siječanj-prosinac 2021. 
godine koje su vijećnici dobili u Sazivu za 
jedanaestu redovitu sjednicu Općinskog 
vijeća Usora. 
 

II 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja.  
 
 
Broj: 01-02-06/22       PREDSJEDATELJ OV-a                      
Datum: 4.2.2022. godine                  Anto Matić 
======================================= 
 
 

IZVJEŠĆE  
O RADU OPĆINSKOG VIJEĆA USORA 

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 
2021. 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, 
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 2021. 
godini radilo prema usvojenom Programu 
rada Općinskog vijeća za 2021. 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.  

U ovom izvještajnom razdoblju nije 
bilo izvanrednih  i tematskih sjednica.  

Općinsko vijeće je svoje aktivnosti 
baziralo na točkama dnevnog reda koje se 
usuglašavaju na sjednicama Kolegija Vijeća. 
Sukladno Odluci o formiranju Kolegija 
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Općinskog vijeća Usora, kolegij čine 
Predsjedatelj OV-a,zamjenik Predsjedatelja 
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 uz poštivanje epidemioloških 
mjera uzrokovanih korona virusom. U 
skladu sa utvrđenim obilježavanjem 
značajnih datuma za Općinu, Vijeće je 15. 
svibnja obilježilo Dan Općine Usora i Dan 
110 HVO brigade i tom prigodom održana je 
svečana sjednica Općinskog vijeća Usora i 
uručena su Općinska priznanja zaslužnim 
građanima i udruženjima. Dodijeljena je 
jedna Plaketa Općine Usora za životno djelo 
(Prim.dr. Mijo Grgić  - posthumno), jedno 
priznanje Počasni građanin Općine Usora 
(dr.sc. Dragan Čović) i jedna Godišnja 
plaketa Općine Usora (Zlatko Jelić).   

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. 

Konstituirajuća sjednica Općinskog 
vijeća Usora (mandat 2020.-2024.) je 
održana 4.1.2021. godine. 

Prema Odluci i Izvješću Središnje 
izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine 
je u Općinskom vijeću općine Usora 
dodijelilo sedam (7) mandata Hrvatskoj 
demokratskoj zajednici Bosne i Hercegovine 
(HDZ BiH), tri (3) mandata Hrvatskoj 
demokratskoj zajednici 1990 (HDZ 1990), 
jedan (1) mandat Stranci demokratske 
akcije BIH (SDA BIH), jedan (1) mandat 
Hrvatskoj stranci prava BIH (HSP BIH)  i 

jedan (1) mandat Stranci 
penzionera/umirovljenika BIH.  
 Prema izvršenoj ovjeri rezultata 
izabrani vijećnici u Općinsko vijeće Usora 
su: 
HDZ BIH (Anto Matić, Jozo Grgić, Dajana 
Matošević, Janja Grgić, Igor Šimić, Ivan 
Čagalj i Vladimir Lončarević). 
HDZ 1990 (Goran Ivić, Ivan Krajina, 
Borislav Petrović). 
SDA BIH (Alija Tokmić) 
HSP BIH (Goran Tokić) 
STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA 
(Anton Cigale) 
Svi vijećnici su uredno preuzeli uvjerenja o 
mandatu i prihvatili dodijeljene mandate u 
Općinskom vijeću Usora. 

Konstituirajuća sjednica Općinskog 
vijeća je iz poznatih razloga odgađanja 
održavanja općinskih izbora i pomjeranja 
implementacije izbornih rezultata održana 
4.1.2021. godine (epidemiološka situacija u 
BIH). Na konstituirajućoj sjednici je za 
predsjedatelja Općinskog vijeća Usora 
izabran Anto Matić a za zamjenika 
Predsjedatelja Alija Tokmić. 
 
 
VIJEĆNIČKA PITANJA / INICIJATIVE 
 

Vijećnička pitanja i inicijative, kao 
poseban vid djelovanja vijećnika 
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 2021. godinu 
postavljeno je ukupno 14 vijećničkih 
pitanja. U 2021. godini je podnesena jedna 
vijećnička inicijativa. 
 
 
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. 
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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 sažetaka sjednica 
na lokalnoj radio postaji, objavama o 
aktivnostima Općinskog vijeća na web 
stranici Općine i na facebook stranici Općine 
Usora i Radio Usore. 

Vijeće je u 2021. godini osiguralo da 
se sve konačno usvojene odluke, zaključci, 
rješenja i drugi akti objave u 11 (jedanaest) 
«Službenih glasnika» Općine Usora koji su 
bili dostupni javnosti na uvid objavom na 
službenoj web stranici 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 (30), zatim izvješća (25), 
rješenja (21), informacija (13), prijedloga 
zaključaka (10), nacrti i izmjene i dopune 
akata i Proračuna (7), programa (3), 
inicijativa (1). 

U navedenom razdoblju Općinsko 
vijeće je nakon provedenih rasprava 
usvojilo ukupno 21 rješenja, 29 odluka i 109 
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 nije bio niti jedan pismeni 
komentar od strane građana. 

Uvidom u kronologiju registra 
propisa objavljenih u „Službenom glasniku 
Općine Usora“ u izvještajnom periodu se 
može konstatirati da su akte donesene od 
strane Općinskog vijeća Općinski načelnik i 
općinska administracija uglavnom realizirali 
u predviđenom roku te da je realizacija 
preostalih u tijeku.  
 
 
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 „Prim. dr. Mijo Grgić“ Usora, Radio 
postajom Usora, javnim komunalnim 
poduzećem, Javnom ustanovom Opća 
knjižnica Usora, J.P.U. Ivančica“ Usora i 
drugim javnim ustanovama i poduzećima, 
mjesnim zajednicama. 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. 

Stalna radna tijela Općinskog vijeća 
su svoje zadatke odrađivala sukladno 
programskim aktivnostima i ukazanim 
potrebama a pregled istih će biti prikazan u 
nastavku. U 2021. godini je održano ukupno 
(5) sjednica sjednica stalnih radnih tijela 
budući da je radi epidemioloških razloga 
sugerirano manje okupljanje prema 
preporukama kriznog stožera. 

Povremena radna tijela Općinskog 
vijeća Usora su također obavljala svoje 
zakonske obveze u okviru svojih nadležnosti 
i to:  Općinsko izborno povjerenstvo Usora, 
Povjerenstvo za procjenu vrijednosti 
nekretnina u prometu, Drugostupanjsko 
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povjerenstvo za rješavanje po žalbama protiv prvostupanjskih rješenja općinskih organa uprave. 
Povjerenstvo za procjenu vrijednosti nekretnina u prometu je sukladno Rješenju broj:01-

02-40/21 od 5.3.2021. godine Općinskom vijeću Usora redovito dostavljalo tromjesečna izvješća 
o svom radu. 

Ostala dva povremena radna tijela nisu Općinskm vijeću Usora dostavljala svoja izvješća 
o radu.  

U ovom izvještajnom periodu vijećnici nisu imali edukacije za 
funkcionalno usavršavanje zbog trenutnog stanja izazvanog pandemijom Covid-19. 
Održano je ukupno šest javnih rasprava na kojima je bila vrlo mala nazočnost građana.

Sjednicama je pored redovitih gostiju nazočilo ukupno 24 građana. 

  
PREGLED BROJA ODRŽANIH SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA, KOLEGIJA I RADNIH TIJELA 
OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA PERIOD OD 01. SIJEČNJA DO 31.PROSINCA 2021. GODINE 
 
 
 
Red. 
broj 

 
TIJELO 

 
BROJ 

SJEDNICA 

 
VRSTA 

SJEDNICE 
  10 redovite 

  0 izvanredna 
1. Općinsko vijeće   
2. Kolegij Općinskog vijeća 9 redovite 
3. Povjerenstvo za izbor i imenovanje 4 redovite 
4. Povjerenstvo za odlikovanja i općinska priznanja 1 redovite 

 
 
PREGLED NAZOČNOSTI VIJEĆNIKA NA REDOVITIM SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA 
USORA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE 
 
 
 
Red. 
broj 

 
Ime i prezime 

vijećnika 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
6 

 
 
7 

 
 
8 

 
 
9 

 
 
10 

 
Nazočan  

 
Odsutan 
 

1. Anto Matić + + + + + + + + + + 10 0 
2. Jozo Grgić + + + - + + + + + - 8 2 
3. Igor Šimić + + + + + + + + + + 10 0 
4. Janja Grgić + + + + + + + + + + 10 0 
5. Ivan Čagalj + + + + + + + + + + 10 0 
6. Dajana 

Matošević 
+ + + + + + + + + + 

 
 

10 
 

0 
7. Vladimir 

Lončarević 
+ + + + + + + + - + 9 1 

8. Ivan Krajina + + + + + + - + + + 9 1 
9. Borislav 

Petrović 
+ + + + + - + - - - 6 4 

10. Goran Ivić + + + + + + + + + + 10 0 
11. Anton Cigale + + + + + + + + + + 10 0 
12. Goran Tokić + + + + - - + - + + 7 3 
13. Alija Tokmić + + + + - + + - + + 8 2 
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SUDJELOVANJE VIJEĆNIKA U RADU NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA 
RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE 
 
 
Red.
broj 

Ime i prezime 
vijećnika 

Vijećnička 
pitanja 

Vijećničke 
inicijative 

Sudjelovanje u 
raspravi 

 
Amandman 

1. Anto Matić 0 0 26x 0 
2. Jozo Grgić 0 0 8x 0 
3. Igor Šimić 3 1 19x 0 
4. Janja Grgić 0 0 2x 0 
5. Ivan Čagalj 0 0 2x 0 
6. Dajana Matošević 0 0 3x 0 
7. Vladimir Lončarević 0 0 4x 0 
8. Ivan Krajina 0 0 14x 0 
9. Borislav Petrović 0 0 12x 0 
10. Goran Ivić 0 0 0x 0 
11. Anton Cigale 1 0 2x 0 
12. Goran Tokić 8 0 13x 3 
13. Alija Tokmić 2 0 14x 0 
 
 
PREGLED SJEDNICA KOLEGIJA OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA PERIOD SIJEČANJ – 
PROSINAC 2021. GODINE 
 

Red. 
broj 

Datum održavanja Red.broj 
sjednice 

1. 14.01.2021. godine II sjednica 
2. 25.02.2021. godine III sjednica 
3. 1.4.2021. godine IV sjednica 
4. 23.04.2021. godine V sjednica 
5. 3.6.2021. godine VI sjednica 
6. 8.7.2021. godine VII sjednica 
7. 9.9.2021. godine VIII sjednica 
8. 14.10.2021. godine IX sjednica 
9. 16.12.2021. godine X sjednica 

 
 
BROJ RAZMATRANIH AKATA NA SJEDNICAMA OPĆINSKOG VIJEĆA USORA ZA RAZDOBLJE 
SIJEČANJ-PROSINAC 2021. GODINE 

 
Akti 

 

 
Broj akata 

 
Razmatrano 

Proračun 2 da 
Odluke 30 da 
Nacrti 7 da 

Program 3 da 
Pravilnik 1 da 
Izvješća 25 da 

Informacije 13 da 
Rješenja 21 da 
Zaključci 109 da 
Inicijativa 1 da 
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ODLUKE 
 

 
Sjednica 

 
Datum  

 
Sadržaj 

 
Usvojeno 

 
II 

 
21.1.2021.  

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Usora za 2021. godinu 

 
da 

 
II 

 
21.1.2021. 

Prijedlog Odluke o formiranju Kolegija Općinskog 
vijeća Usora saziva 2020- 2024. godine 

 
da 

 
II 

 
21.1.2021. 

Prijedlog Odluke o organizaciji općinskog organa 
uprave Općine Usora 

 
da 

 
II 

 
21.1.2021. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na tržni red 
tržnice na malo u Žabljaku 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na kupnju 
parcele k.č.broj:1154/3, KO Ularice, posjed Ivan 
(Marko) Brković 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 
granicama naseljenih mjesta 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 
političke stranke zastupljene u Općinskom vijeću 
Usora za 2021. godinu 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o 
uvećanju temeljnog kapitala JP „Radio Usora“ d.o.o. 
Usora 

 
da 

 
 

IV 

 
 

8.4.2021. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
provedbu strateškog projekta iz oblasti društvene 
infrastrukture, Projekat:Usorski kulturni centar, 
lokalitet Sivša, Općina Usora 

 
 

da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Prijedlog Odluke o redovitom zimskom održavanju 
javnih cesta 

 
da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Prijedlog Odluke o objavljivanju Javnog oglasa za 
imenovanje jednog (1) predsjednika i člana 
Općinskog izbornog povjerenstva Usora 

 
da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna (završnog 
računa) Općine Usora za 2020. godinu i    pokrića 
ostvarenog deficita (viška rashoda); 

 
da 

 
V 

 
29.4.2021. 

Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine 
Usora za 2021. godinu 

 

 
da 

 
V 

 
29.4.2021. 

Prijedlog Odluke o pristupanju izradi Integrirane 
strategije razvoja Općine Usora za razdoblje 2022.-
2027. godine 

 
da 

 
VI 

 
10.6.2021. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
preuzimanje obveze sufinanciranja rada RTV 
Herceg-Bosne 

 
da 

 
VI 

 
10.6.2021. 

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

 
da 

 
VII 

 
15.7.2021. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog 
stambenog pitanja za mlade obitelji na području 
Općine Usora za 2021. godinu 

 
da 

 
VII 

 
15.7.2021. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa novčanih 
poticaja za unaprjeđenje primarne poljoprivredne 
proizvodnje u 2021. godini 

 
da 

 
 

 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za 
provedbu projekta iz oblasti društvene 
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VII 15.7.2021. infrastrukture: „Igralište za djecu i vanjski fitnes“ 
lokalitet Žabljak Općina Usora 

da 

 
VII 

 
15.7.2021. 

Prijedlog Odluke o usvajanju Programa poticaja za 
razvoj gospodarstva za 2021. godinu 

 
da 

 
VIII 

 
16.9.2021. 

Prijedlog Odluke o sufinanciranju troškova 
prijevoza učenika koji pohađaju srednju školu 

 
da 

 
VIII 

 
16.9.2021. 

Prijedlog Odluke o ustupanju stalnih sredstava JP 
Radio Usora d.o.o. Usora bez naknade 

 
da 

 
IX 

 
21.10.2021. 

Prijedlog Odluke o adresnom sustavu Općine 
Usora i označavanju naseljenih mjesta, ulica i 
trgova nazivima, te zgrada brojevima 

 
ne 

 
IX 

 
21.10.2021. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju 
parcele k.č. broj:266, KO Tešanjka, posjed Sandra 
Jozić, Annemarie Jozić i Katrie Jozić 

 
da 

 
IX 

 
21.10.2021. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kupnju 
parcele k.č. broj:1173/2, KO Ularice, posjed Ivan 
Čalić 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine 
Usora za 2022. godinu 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Prijedlog Odluke o davanju nekretnine na 
korištenje JKP „Usora“ doo Sivša 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

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

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava za 
stipendije 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Prijedlog Odluke o rashodovanju stalnih sredstava 
(objekat) sa stanjem na dan 31.10.2021. godine 

 
da 

 
 
RJEŠENJA 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

I 4.1.2021. Rješenje o imenovanju Predsjedatelja OV-a Usora da 

 
I 

 
4.1.2021. 

Rješenje o imenovanju zamjenika Predsjedatelja OV-a 
Usora 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Prijedlozi Rješenja o imenovanju stalnih radnih tijela 
Općinskog vijeća Usora 1-14 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za 
utvrđivanje prometne/tržišne vrijednosti nekretnina 

 
da 

 
VII 

 
15.7.2021. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Općinskog izbornog 
povjerenstva 

 
da 

 
VII 

 
15.7.2021. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Općinskog izbornog 
povjerenstva 

 
da 

 
VII 

 
15.7.2021. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju Zajedničkog 
pravobranitelja Općina Usora i Doboj Jug 

 
da 

 
VII 

 
15.7.2021. 

Rješenje o razrješenju zamjenika Predsjedatelja OV-a 
Usora 

 
da 
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PROGRAMI 
 
 

Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 
 

II 
 

21.1.2021. 
Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Usora za 
2021. godinu 

 
da 

 
II 

 
21.1.2021. 

Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti 
zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Prijedlog Programa financiranja komunalnih djelatnosti 
zajedničke komunale potrošnje za 2022. godinu 

 
da 

 

IZVJEŠĆA  
 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

 
I 

 
4.1.2021. 

Izvješće o dodjeli mandata u Općinskom vijeću Usora na 
Lokalnim izborima održanim 15.11.2020. godine 

 
da 

 
II 

 
21.1.2021. 

Izvješće o radu Zajedničkog pravobraniteljstva Općina 
Usora i Doboj Jug za razdoblje 1.1.2020. godine do 
31.12.2020. godine 

 
ne 

 
II 

 
21.1.2021. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za 
razdoblje 1.1. do 30.9.2020. godine 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za  razdoblje 
od 5.10.2020. godine do 19.2.2021. godine 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Izvješće o materijalnom položaju korisnika socijalne 
zaštite i realizacija programa pomoći istim u 2020. 
godini 

 
da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za 
razdoblje od 1.1. do 31.12.2020. godine 

 
da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Izvješće o radu i poslovanju  JU „Opća knjižnica Usora“ 
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020. godine 

 
da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Izvješće o radu i poslovanju  J.P.U. „Ivančica“ Usora za za 
period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine 

 
da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Izvješće o radu i poslovanju  JP „Radio Usora“ d.o.o. za 
razdoblje 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine 

 
da 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Izvješće o vodoopskrbnom sustavu i kanalizaciji na 
području Općine Usora za 2020. godinu 

 
da 

IV 8.4.2021. Izvješće o stanju u oblasti zapošljavanja u 2020. godini da 
 

V 
 

29.4.2021. 
Izvješće o izvršavanju Proračuna Općine Usora za 
razdoblje 01.01.2021. do 31.03.2021. godine 

 
da 

 
V 

 
29.4.2021 

Izvješće o kapitalnim ulaganjima i projektima za 2020. 
godinu 

 
da 

 
V 

 
29.4.2021 

Izvješće o stanju u oblasti braniteljsko invalidske zaštite 
na području Općine Usora za 2020. godinu 

 
da 

 
V 

 
29.4.2021 

Izvješće o radu i poslovanju JKP „Usora“ d.o.o. Sivša za 
razdoblje 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine 

 
da 

 
VI 

 
10.6.2021. 

Godišnje Izvješće o radu i poslovanju  Javne ustanove 
Dom zdravlja „Prim.dr. Mijo Grgić“ Usora za period od 
01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine 

 
da 

 
VI 

 
10.6.2021. 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje 
od 5.3.2021. godine do 31.5.2021. godine 

 
da 

VI 10.6.2021. Izvješće o radu općinske uprave za 2020. godinu da 
VI 10.6.2021. Izvješće o radu mjesnih zajednica za 2020. godinu da 
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VI 

 
10.6.2021. 

Izvješće o stanju gospodarstva u Općini Usora za 2020. 
godinu 

 
da 

 
VIII 

 
16.9.2021. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za 
razdoblje od 1.1. 2021. do 30.6.2021. godine 

 
da 

 
VIII 

 
16.9.2021. 

Izvješće o realizaciji ulaganja u poljoprivredu u 2020. 
godini 

 
da 

 
VIII 

 
16.9.2021. 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje prometne 
vrijednosti nekretnina za razdoblje od 1.6.2021. do 
1.9.2021. godine 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Usora za 
razdoblje 1.1.2021. do 30.9.2021. godine 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Izvješće o radu Povjerenstva za utvrđivanje 
prometne/tržišne vrijednosti nekretnina za razdoblje 
od 1.9.2021. godine do 30.11.2021. godine 

 
da 

 
 
INFORMACIJE 
 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

 
II 

 
21.1.2021. 

InIInformacija o stanju zdravlja na području Općine Usora u 
2019. godini 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Informacija o stanju sigurnosti na području Općine Usora za 
vremensko razdoblje od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. 
godine; 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Informacija o stanju civilne zaštite i deminiranju za 2020. 
godinu 

 
da 

 
III 

 
4.3.2021. 

Informacija o stanju u oblasti inspekcija na području 
Općine Usora za 2020. godinu 

 
da 

 
V 

 
29.4.2021. 

Informacija o zimskom održavanju lokalnih i 
nekategoriziranih cesta u zimskim uvjetima na području 
Općine Usora za sezonu 2020./2021. godinu 

 
da 

VIII 16.9.2021. Informacija sa prijedlogom Zaključka da 

 
VIII 

 
16.9.2021. 

Informacija o Dokumentu okvirnog Proračuna Općine 
Usora za razdoblje 2022.-2024 

 
da 

 
IX 

 
21.10.2021. 

Informacija o stanju kulture, sporta, mladih i nevladinog 
sektora za 2020. godinu 

 
da 

 
 

IX 

 
 

21.10.2021. 

Informacija o stanju osnovnog i srednjeg obrazovanja, 
uspjehu učenika, broju upisanih učenika i postignutim 
rezultatima u osnovnoj i srednjoj školi 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Informacija o implementaciji Odluke s prijedlogom Zaključka  
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Informacija o dodijeljenim stipendijama za akademsku 
2020./2021. godinu 

 
da 

 
X 

 
22.12.2021. 

Informacija o stanju zdravlja na području Općine Usora u 
2020. godini 

 
da 

X 22.12.2021. Informacija o pismu namjere Ferretto Group S.P.A. da 
 
 
NACRTI 
 
Sjednica Datum Sadržaj Usvojeno 

 
IV 

 
8.4.2021. 

Nacrt Odluke o sufinanciranju rješavanja prvog 
stambenog pitanja za mlade obitelji na području Općine 
Usora za 2021. godinu 

 
da 
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V 29.4.2021. Nacrt Odluke o usvajanju Programa poticaja za razvoj 
gospodarstva za 2021. godinu 

da 

 
V 

 
29.4.2021. 

Nacrt Odluke o usvajanju Programa novčanih poticaja 
za unaprjeđenje primarne poljoprivredne proizvodnje u 
2021. godini 

 
da 

IX 21.10.2021. Nacrt Proračuna Općine Usora za 2022. godinu da 
 

IX 
 

21.10.2021. 
Nacrt Odluke o izvršenju proračuna Općine Usora za 
2022. godinu 

 
da 

IX 21.10.2021. Nacrt Odluke o javnoj rasvjeti da 
 

IX 
 

21.10.2021. 

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Prostornog plana 
Općine Usora 2014.-2034. godina (skraćni postupak) 

 
ne 

 

Općinsko vijeće na svojim sjednicama u 2021. godini je razmatralo jednu Inicijativu 
podnesenu o strane Kluba vijećnika HDZ BIH i to Inicijativa za razrješenje zamjenika 
Predsjedatelja Općinskog vijeća Usora  koju je Općinsko vijeće Usora usvojilo. 
Na VII redovitoj sjednici Općinskog vijeća održanoj 15.7.2021. godine Općinsko vijeće Usora je 
sukladno Poslovnikom predviđenoj proceduri provelo postupak i razriješilo zamjenika 
Predsjedatelja Općinskog vijeća Usora Aliju Tokmić. 
 

Općinsko vijeće Usora je svoj rad zasnivalo na aktivnostima koje su planirane 
Programom rada za 2021. 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 Kolegija Općinskog vijeća. 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 2021. godini 

potrebno je navedene podatke uporediti sa planiranim aktivnostima koje su predviđene 
Programom rada Vijeća za 2021. 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. 

 
10 

 
62 

 
56 

 
6 

 
37 

 
14 

 
109 

 
 
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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Budući da je Općinsko vijeće na početku svoga mandata imenovani su članovi 14 stalnih 
radnih tijela Općinskog vijeća Usora prema poslovnikom uređenoj proceduri. 

Nakon provedene zakonske procedure imenovan je član i predsjednik Općinskog 
izbornog povjerenstva Usora i Zajednički pravobranitelj Općina Usora i Doboj Jug. 
 
ZAKLJUČAK 
 

Na kraju ovoj Izvješća može se istaći da je rad Općinskog vijeća Usora u izvještajnom 
razdoblju siječanj - prosinac 2021. godine bio zadovoljavajući u smislu realizacije Programa rada 
te pozitivnim u smislu aktivnosti i djelovanja na pružanju pomoći građanima.  

Rad Općinskog vijeća Usora je bio kontinuiran  unatoč svim problemima uzrokovanim 
pandemijom korona virusa. 

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: 01-05-01/22                                                                                                                       PREDSJEDATELJ OV-a                       
Datum: 17.1.2022. godine                                                                                                                     Anto Matić 
===================================================================================== 
 
 
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 
2022. 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 
2022. 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 Općine Usora. 
 
 
Broj:02-30- 43/22                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 4.2.2022. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 
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Na temelju članka 90. Zakona o javnim 
nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni 
glasnik BiH» broj 39/14), Pravilnika o 
postupku izravnog sporazuma Općine Usora 
broj: 02-11-546/21 od 9.12.2021. godine, u 
predmetu javne nabave: „Usluge stručno-
tehničkog nadzora nad izvođenjem radova 
na projektima: „Izgradnja sportske dvorane, 
faza III., općina Usora“ i „Izvedba  igrališta 
za djecu i vanjski fitnes, lokalitet Žabljak 
općina Usora, Faza I“., i članka 107. Statuta 
Općine Usora («Službeni glasnik općine 
Usora» broj 5/17), Općinski načelnik  
d o n o s i : 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabave 

 
1. Odobrava se pokretanje postupka javne 

nabave usluga „Usluge stručno-tehničkog 
nadzora nad izvođenjem radova na 
projektima: „Izgradnja sportske dvorane, 
faza III., općina Usora“ i „Izvedba  
igrališta za djecu i vanjski fitnes, lokalitet 
Žabljak općina Usora, Faza I“. 
 

2. Procijenjena vrijednost nabave 
predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 
iznosi  6.000,00 KM bez uračunatog 
PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz točke 1. ove Odluke 

financirat će se iz Proračuna Općine 
Usora. 

 
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj 

nabavi radova iz točke 1. ove odluke će se 
provesti putem izravnog zahtjeva 
sukladno Zakonu o javnim nabavama 
BiH. 

 
5. Za provođenje postupka javne nabave 

zadužuju se Služba za gospodarstvo i 
financije. 

 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 

 
 
Broj:02-19- 8/22                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 25.1.2022. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 

Na temelju članka 18., stav 1. i članka 90. 
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), Pravilnik o 
postupku izravnog sporazuma („Službeni 
glasnik Općine Usora“ broj:11/21) a u 
predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
pružanja usluga revizije glavnog projekta 
infrastrukturnog uređenja ''Poduzetničke 
zone Ularice'', općina Usora, d o n o s i: 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabave  

 
1. Odobrava se pokretanje postupka javne 

nabave: Pružanja usluga revizije glavnog 
projekta infrastrukturnog uređenja 
''Poduzetničke zone Ularice'', općina 
Usora. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 
iznosi  6.000,00 KM bez uračunatog 
PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke 

finansirat će se iz Proračuna općine 
Usora za 2022. godinu.  

 
4. Postupak javne nabave iz tačke 1. ove 

Odluke će se provesti putem izravnog 
sporazuma  za dostavu ponuda  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:02-19- 15/22                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 7.2.2022. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 
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Na temelju članka 17. Zakona o javnim 
nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj: 
39/14), članka 41. Statuta Općine Usora 
(„Službeni glasnik Općine Usora" broj: 
5/17), sukladno sa Proračunom Općine 
Usora za 2022. godinu („Službeni glasnik 
Općine Usora" broj: 10/21), Odlukom o 
izvršenju proračuna Općine Usora za 2022.  
godinu  („Službeni glasnik općine Usora" 
broj 10/21), na prijedlog  općinskih Službi, 
Općinski  načelnik donosi: 

 
ODLUKU 

o usvajanju  Plana  nabava  Općine 
Usora za 2022. godinu 

 
 

I 
Općina Usora, kao Ugovorni organ iz članka 
4. Zakona o javnim nabavama, utvrđuje  
stvarne potrebe za nabavu  radova, roba i 
usluga u kalendarskoj 2022. godini. 
 
U skladu  sa Proračunom za 2022. godinu, a 
s ciljem osiguranja svega što je potrebno za 
djelokrug rada Ugovornog organa, donosi se 
Plan nabave, koji sadrži podatke o predmetu 
nabave, procijenjenu vrijednost nabave bez  
PDV-a, oznaku  CPV  kôda  (za nabave koje  
su  već potpuno isplanirane), planiranim 
sredstvima u proračunu, vrsti postupka, 
planiranom početku i završetku postupka 
nabave, načinu ugovaranja (ugovor ili 
okvirni  sporazum) i vremenu  zaključenja 
istog. 
 

II 
Ugovorni organ zadržava pravo u slučaju 
obrazloženog zahtjeva utemeljenog na 
odredbama   Zakona o javnim nabavama da 
promjeni vrstu postupka i procijenjenu 
vrijednost nabave, na temelju obrazloženja 
zasnovanog na ekonomskim i drugim 
pokazateljima, kao što su znatnije promjene 
cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene 
vrijednosti, smanjenje  ili  povećanje  
količina, sukladno s izmijenjenim 
okolnostima i sl. 
 

III 
Za sve nabave predviđene Planom nabave 
obvezno je donošenje odluke o pokretanju 
postupka nabave, u formi i sadržaju 
sukladno članku 18. Zakona o javnim 

nabavama. Sredstva predviđena za 
neplanirane nabave mogu se koristiti na 
temelju pojedinačne odluke koja se zasniva 
na obrazloženom zahtjevu o nužnosti i 
utemeljenosti nabave  koja se nije mogla  
predvidjeti u vrijeme donošenja Plana 
nabava (npr. u slučaju dobivanja sredstava 
od viših razina vlasti kao i u nekim drugim 
opravdanim slučajevima), u slučaju ovakve  
situacije ugovorni organ zadržava pravo da 
naknadno  izvrši dopunu Plana javnih 
nabava. 
 

IV 

Ugovorni  organ zadržava  pravo da Plan 
nabava  dopuni  sa nabavama koje  se 
financiraju iz kapitalnog dijela proračuna po 
usvajanju odgovarajućeg akta o kapitalnim 
projektima od strane Općinskog vijeća. 
 

V 
Plan nabava objavit će se na web stranici 
Ugovornog organa, www.usora.com  po 
potpisivanju Odluke o usvajanju Plana 
javnih  nabava  za 2022. godinu. 
 

VI 
Plan nabava za 2022. godinu (Plan u tablici) 
je prilog  ove Odluke i čini njen sastavni  
dio. 
 

VII 
Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik 
općine Usora", a primjenjuje se od 1. 2. 
2022. godine. 
 
 
Broj:02-11- 24/21                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 1.2.2022. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.usora.com/
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PRILOG 

PLAN NABAVA ZA 2022. godinu 
 

 
PREDMET NABAVE/ Proračunska stavka 

CPV Kod 
iz JRJN 

 

PROCIJE-
NJENA VRIJE-

DNOST 
(bez PDV) 

 
VRSTA 

POSTUPKA 

OKVIRNI 
DATUM 

POKRETANJA 
POSTUPKA 

OKVIRNI 
DATUM 

ZAKLJUČE- 
NJA UGOVORA 

 
IZVOR 

FINANCIRANJA 
Konto/ Ekon. kod 

ROBE 

1. Nabava računalne opreme 
30200000-1 

 
16.000,00 

Konkurentski 
zahtjev 

Travanj-svibanj Travanj-svibanj Proračun  (821300) 

2. Nabava uredske opreme 30191000-4 5.000,00 Izravni sporazum Svibanj-lipanj Srpanj-Kolovoz Proračun  (821300) 

3. Nabava opreme za CZ 35110000-8 30.000,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Svibanj-lipanj Srpanj-Kolovoz Proračun  (821300) 

4. 
Nabava goriva i tekućine za vjetrobran za 
motorna vozila 

09100000-0 3.200,00 
Okvirni 

sporazum 4 god. 
Studeni-prosinac Studeni-prosinac Proračun  (613500) 

5. 
Nabava uredskog materijala, sitnog inventara i 
uredske opreme 

22800000-8 
39830000-9 
39715300-0 
72590000-7 

3.500,00 
Okvirni 

sporazum 4 god. 
Studeni-prosinac Studeni-prosinac Proračun  (613400) 

UKUPNO ROBE 
 

57.700,00 
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USLUGE 

1. . Usluge osiguranja zaposlenih, imovine i vozila 

98390000-3 
66510000-8 
66514110-0 
66515200-5 

2.000,00 Okvirni sporazum Siječanj-prosinac siječanj- Prosinac Proračun (613800) 

2.  
Usluge centraliziranog knjigovodstva za Mjesne 
zajednice 

79211100-7 5.100,00 Izravni sporazum Veljača Veljača-ožujak Proračun (614100) 

3.  Usluge obvezne preventivne deratizacije 90923000-3 1.400,00 Izravni sporazum Travanj-svibanj Travanj-svibanj Proračun (613300) 

4.  
Održavanje programskih paketa 
Datanova i  Finova 
 
 

72212311-2 
72212443-6 

 

4.600,00 Izravni sporazum Studeni-prosinac Studeni-prosinac Proračun (613900) 

5.  Bankarske usluge  66110000-4 1.400,00 Izravni sporazum Siječanj Prosinac  Proračun (613820) 

6.  
Izrada glavnog projekta izgradnje objekta 
„Usorskog kulturnog centra“  

71240000-2 
71242000-6 

 
11.000,00 

Konkurentski 
zahtjev 

Ožujak- travanj Travanj-svibanj Proračun (821500) 

7.  Revizija projektne dokumentacije – PZ Ularice 71240000-2 6.000,00 Izravni sporazum Travanj Travanj-svibanj 
Proračun (821210) 
Vlada ZDŽ 

UKUPNO USLUGE  31.500,00     

 
 

RADOVI 

1. 
Rekonstrukcija i zamjena rasvjete u zgradi općine 
Usora 

45310000-3 
31500000-1 

5.000,00 Izravni sporazum Ožujak-travanj travanj-svibanj Proračun (821600) 

2. 
Nastavak rekonstrukcije i asfaltiranja lokalnog 
puta kroz polje Tešanjka- Žabljak,općina Usora 

45233222-1 34.000,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Veljača-ožujak Veljača-ožujak 

Proračun (821610) 
MPŠV ZDŽ 
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3. Izgradnja zgrade Vatrogasnog doma, faza I. 45000000-7 53.850,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Svibanj-lipanj Ljipanj-srpanj Proračun (821210) 

4. 

Ljetno održavanje cesta (sanacija udarnih rupa i 
devijacija na lok. asfaltnim cestama, sanacija 
makadamskih prometnica, sanacija bankina, 
radovi na održavanju cesta, rekonstrukcija i 
asfaltiranje cesta, izvedba propusta sa krilima, 
nabava i postavljanje prometne signalizacije) 

45233222-1 
45233141-9 
45233294-6 

 
 

8.500,00 
25.000,00 
65.000,00 

 
(550.000,00) 

(Okvirni 
sporazum 

4 godine) – 
vrijednosti za 

2022. 

Ožujak-rujan Travanj-Listopad 
Proračun (613724 

821610) 

5. 
Zimsko održavanje 
lokalnih cesta 

45233141-9 240.000,00 
Okvirni 

sporazum 
3 godine  

Lipanj-Srpanj Srpanj-kolovoz Proračun (613724) 

6. Zamjena stolarije i sanacija krovišta u školama  
45260000-7 
45420000-7 

81.000,00 
Otvoreni 
postupak 

Veljača-travanj Ožujak-svibanj 
Proračun (615310) 
Vlada RH 

7. Utopljavanje zgrade „JKP“ Usora“ doo Sivša 
45443000-4 
45260000-7 
45420000-7 

50.000,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Ožujak- travanj Travanj-svibanj 

Proračun (821210) 
FZZO, JKP „Usora“ 
d.o.o. 

8. 
Izvođenje infrastrukturnih  građevinskih radova 
u MZ Ularice i MZ Bejići 

45233120-6 
45262310-7 
45233222-1 

42.000,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Veljača-travanj Ožujak-svibanj 

Proračun (821210) 
MPUPKZO ZDŽ 

9. 
Dovršetak rekonstrukcije raskrižja magistralnog 
puta M4 i Mosta „Usorskih branitelja“ 

45233129-9 
45233120-6 

35.000,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Veljača-travanj Ožujak-svibanj Proračun (821220) 

 

UKUPNO RADOVI 
 639.350,00 

 

    

 

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI) 

  
728.550,00 
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Na temelju članka 13. Zakona o javnim 
nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 
39/14), članka 3. Pravilnika o 
uspostavljanju i radu povjerenstva za 
nabave („Službeni glasnik BiH“, broj 
103/14), članka 4. Odluke o pokretanju 
postupka javne nabave, broj02-19-152/21 
od 15.12.2021. godine, u predmetu dodjele 
ugovora u javnoj nabavi radova za projekt 
„Izgradnja sportske dvorane, faza III., općina 
Usora“, sukladno članku 107. Statuta općine 
Usora, (''Službeni glasnik općine Usora'', broj 
5/17), Općinski načelnik d on osi :  
 
 

R J E Š E N J E  
o imenovanju Povjerenstva za javnu 

nabavu 
 
 

Članak 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u 
predmetu odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja/izvršitelja u predmetu: 
Izgradnja sportske dvorane, faza III., 
općina Usora“, pokrenutog Odlukom o 
pokretanju postupka javne nabave, broj 02-
19-152/21 od 15.12.2021. godine, prema 
Obavijesti o nabavi broj715-1-3-7-3-9/21 
od 15.12.2021. godine,u sastavu: 
 

1. Dario Katić, predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Mario Pranjić, član  Povjerenstva, 
3. Dijana Katić, član  Povjerenstva, 
4. Ivica Labudović,  tajnik Povjerenstva. 
 

Članak 2. 
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, 
pristupa otvaranju ponuda 5.1.2022. 
godine u 12:30 sati, te u svrhu 
ispunjavanja utvrđenih poslova daju se 
potrebna ovlaštenja sukladno Zakonu, koja 
uključuju slijedeće: 
 
a) Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,  
b) Provođenje javnog otvaranja ponuda,   
c) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje 

ponuda,   
d) Sastavljanje zapisnika o ocjeni ponuda,  
e) Sastavljanje izvješća o postupku javne 

nabave,   
f) Davanje preporuke ugovornom tijelu za 

donošenje odluke o odabiru izvršitelja 

ili odluke o poništenju postupka 
nabave.  

 
Članak  3. 

Prije početka rada, svaki član povjerenstva i 
tajnik potpisuju izjavu o nepristranosti i 
povjerljivosti, te nepostojanju sukoba 
interesa, sukladno članku 11. Zakona, da je 
upoznat sa odredbama članka 52. Zakona, 
odnosno da je upoznat sa obvezom da 
tijekom cijelog postupka rada u 
povjerenstvu dužan prijaviti mogući sukob 
interesa i tražiti isključenje iz rada 
povjerenstva. 
 
U izjavi iz prethodnog stavka daje se i izjava 
da u posljednjih pet godina nadležni sud nije 
donio presudu kojom je utvrđeno da je ta 
osoba počinila kazneno djelo koje sadrži 
elemente korupcije, pranja novca ili 
primanja ili davanja mita,  krivotvorenja, 
zlouporabe položaja i ovlaštenja.  
 

Članak 4. 
Povjerenstvo djeluje od dana donošenja 
odluke o njegovom imenovanju do 
okončanja svih poslova vezanih za 
predmetnu javnu nabavu koju mu ovim 
rješenjem povjerava ugovorno tijelo, sve 
sukladno zakonu, podzakonskim aktima i 
općim aktima ovog ugovornog tijela.  
 

Članak 5. 
Povjerenstvo, nakon okončanog postupka, 
daje ugovornom tijelu preporuku, zajedno s 
izvješćem o radu i razlozima davanja takve 
preporuke, te daje prijedlog odgovarajuće 
odluke. Ugovorno tijelo može prihvatiti 
preporuku povjerenstva ili je odbiti, ako je 
prijedlog nezakonit. U slučaju da ugovorno 
tijelo ne prihvati preporuku povjerenstva 
dužno je dati pismeno objašnjenje svog 
postupanja, tj. u čemu se sastoji 
nezakonitost, te tražiti da se ista otkloni. 
Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi 
ugovorno tijelo, koje snosi odgovornost za 
javnu nabavu. 
 

Članak 6. 
Tajnik povjerenstva, bez prava glasa,  dužan 
je da nakon okončanja postupka nabave, 
cjelokupan predmet sa svim dokumentima 
postupka nabave od odluke o pokretanju 
postupka nabave do obavijesti o dodjeli 

https://www.javnenabavke.ba/index.php?id=10pza&pza=60&jezik=hr
https://www.javnenabavke.ba/index.php?id=10pza&pza=60&jezik=hr


8.2.2022.god.          Službeni glasnik Općine Usora          Broj:1    Stranica  29. 

ugovora, pripremi i arhivira sukladno općim 
aktima koji uređuju pitanje uredskog i 
arhivskog poslovanja. Administrativni 
poslovi za povjerenstvo uključuju i 
pripremu zapisnika sa sastanaka 
povjerenstva i izradu izvještaja o radu 
povjerenstva, pripremu pomoćnih obrazaca 
i druge poslove koje zahtijeva predsjedatelj 
povjerenstva u svezi sa predmetom javne 
nabave. 
 

Članak 7. 
Povjerenstvo u svim fazama postupka javnih 
nabava donosi odluke, zaključke i 
preporuke, u pravilu na sjednicama 
zatvorenog tipa koje saziva i kojima 
predsjedava predsjedatelj povjerenstva.  
 
Sve odluke, zaključke i preporuke 
povjerenstvo donosi na sjednici kojoj 
nazoče sva tri člana povjerenstva, javnim 
glasovanjem i većinom glasova od tri 
nazočna člana.  
 
Predsjedatelj i članovi povjerenstva se ne 
mogu uzdržati od glasovanja. 
 
Sve sjednice povjerenstva su zatvorenog 
tipa, osim dijela sjednice sa otvaranja 
ponuda na kojemu sudjeluju i ovlašteni 
predstavnici ponuditelja. 
 
O svim donesenim odlukama, zaključcima i 
preporukama na sjednicama povjerenstva 
se sačinjava zapisnik o radu. 
 

Članak 8. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 
 
 
Broj:02-19- 152-1/21            OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 30.12.2021. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 13. Zakona o javnim 
nabavama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 
39/14), Pravilnika o uspostavljanju i radu 
Povjerenstva za nabave (“Službeni glasnik 
BiH”, broj: 103/14) i članaka 41. i 107. 
Statuta Općine Usora (''Službeni glasnik 
općine Usora'', broj: 5/17) a u postupku 

Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda 
za javnu nabavu usluga, broj: 02-19-139/21 
od 16.11.2021. godine na Projektu: Izrada 
Glavnog projekta infrastrukturnog uređenja 
Poduzetničke zone Ularice, Općina Usora, 
Općinski načelnik  d o n o s i: 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
o imenovanju Povjerenstva za javnu 

nabavu 
 

I 
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u 
predmetu odabira najpovoljnijeg ponuđača 
u postupku Konkurentskog zahtjeva za 
dostavu ponuda broj:02-19-139/21 od 
16.11.2021. godine, u sastavu: 
 
1. Anto Bonić, Predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Dijana Katić, član Povjerenstva, 
3. Goran Tadić, član Povjerenstva, 
 
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Dario 
Katić. Zadatak tajnika Povjerenstva je 
obavljanje administrativnih poslova za 
Povjerenstvo i obavljanje drugih  poslova  
prema zahtjevima  Predsjedatelja 
povjerenstva. 
 

II 
Povjerenstvo će pristupiti otvaranju ponuda 
prema tenderskoj dokumentaciji dana 
05.01.2022. godine u 11:30 sati u sali za 
sjednice  zgrade općine Usora, Sivša bb. 
 

III 
Poslovi Povjerenstva obuhvataju slijedeće: 
 

- Otvoriti zahtjeve za sudjelovanje, 
- Provesti javno otvaranja ponuda,  
- Pregledati, ocjeniti i usporediti ponude,  
- Sastaviti zapisnik o ocjeni ponuda, 
- Sastaviti izvješće o postupku javne 

nabave i 
- Dati preporuku ugovornom tijelu za 

donošenje odluke o odabiru ili odluke o 
poništenju postupka nabave. 

 
Rok za obavljanje poslova Povjerenstva je 7 
(sedam) dana, a izuzetno se može produžiti 
na obrazložen zahtjev Povjerenstva.  
 
 
 



8.2.2022.god.          Službeni glasnik Općine Usora          Broj:1    Stranica  30. 

IV 
Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva ne 
mogu sudjelovati u radu Povjerenstva dok 
ne potpišu izjavu o povjerljivosti sukladno 
sa člankom 11. Zakona o javnim nabavama. 
 

V 
Povjerenstvo će odluku donijeti prostom 
većinom glasova, putem javnog glasovanja. 
 

VI 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Broj:02-19- 166/21                  OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 31.12.2021. godine        Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 13. Zakona o javnim 
nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 
39/14), članka 3. Pravilnika o 
uspostavljanju i radu povjerenstva za 
nabave („Službeni glasnik BiH“, broj: 
103/14), članka 4. Odluke o pokretanju 
postupka javne nabave, broj 02-19-162/21 
od 21.12.2021. godine, u predmetu dodjele 
ugovora u javnoj nabavi radova za projekt 
„Izvedba igrališta za djecu i vanjski fitnes, 
lokalitet Žabljak Općina Usora, Faza 
I“,sukladno članku 107. Statuta općine Usora, 
(''Službeni glasnik Općine Usora'', broj 5/17), 
Općinski načelnik d on osi :  
 

R J E Š E N J E  
o imenovanju Povjerenstva za javnu 

nabavu 
 

Članak 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u 
predmetu odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja/izvršitelja u predmetu: „Izvedba  
igrališta za djecu i vanjski fitnes, 
lokalitet Žabljak općina Usora, Faza I“, 
pokrenutog Odlukom o pokretanju postupka 
javne nabave, broj: 02-19-162/21 od 
21.12.2021. godine, prema Obavijesti o 
nabavi broj715-7-3-9-3-
12/21od29.12.2021. godine,u sastavu: 
1. Mario Pranjić, predsjedatelj 

Povjerenstva, 
2. Dijana Katić, član  Povjerenstva, 
3. Goran Tadić, član  Povjerenstva, 
4. Ivica Labudović,  tajnik Povjerenstva. 

Članak 2. 
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, 
pristupa otvaranju ponuda 10.1.2022. 
godine u 13:30 sati, te u svrhu 
ispunjavanja utvrđenih poslova daju se 
potrebna ovlaštenja sukladno Zakonu, koja 
uključuju slijedeće: 
 
a) Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,  
b) Provođenje javnog otvaranja ponuda,   
c) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje 

ponuda,   
d) Sastavljanje zapisnika o ocjeni ponuda,  
e) Sastavljanje izvješća o postupku javne 

nabave,   
f) Davanje preporuke ugovornom tijelu za 

donošenje odluke o odabiru izvršitelja 
ili odluke o poništenju postupka 
nabave.  

 
Članak  3. 

Prije početka rada, svaki član povjerenstva i 
tajnik potpisuju izjavu o nepristranosti i 
povjerljivosti, te nepostojanju sukoba 
interesa, sukladno članku 11. Zakona, da je 
upoznat sa odredbama članka 52. Zakona, 
odnosno da je upoznat sa obvezom da 
tijekom cijelog postupka rada u 
povjerenstvu dužan prijaviti mogući sukob 
interesa i tražiti isključenje iz rada 
povjerenstva. 
 
U izjavi iz prethodnog stavka daje se i izjava 
da u posljednjih pet godina nadležni sud nije 
donio presudu kojom je utvrđeno da je ta 
osoba počinila kazneno djelo koje sadrži 
elemente korupcije, pranja novca ili 
primanja ili davanja mita,  krivotvorenja, 
zlouporabe položaja i ovlaštenja.  
 

Članak 4. 
Povjerenstvo djeluje od dana donošenja 
odluke o njegovom imenovanju do 
okončanja svih poslova vezanih za 
predmetnu javnu nabavu koju mu ovim 
rješenjem povjerava ugovorno tijelo, sve 
sukladno zakonu, podzakonskim aktima i 
općim aktima ovog ugovornog tijela.  
 
 

Članak 5. 
Povjerenstvo, nakon okončanog postupka, 
daje ugovornom tijelu preporuku, zajedno s 
izvješćem o radu i razlozima davanja takve 

https://www.javnenabavke.ba/index.php?id=10pza&pza=60&jezik=hr
https://www.javnenabavke.ba/index.php?id=10pza&pza=60&jezik=hr
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preporuke, te daje prijedlog odgovarajuće 
odluke. Ugovorno tijelo može prihvatiti 
preporuku povjerenstva ili je odbiti, ako je 
prijedlog nezakonit. U slučaju da ugovorno 
tijelo ne prihvati preporuku povjerenstva 
dužno je dati pismeno objašnjenje svog 
postupanja, tj. u čemu se sastoji 
nezakonitost, te tražiti da se ista otkloni. 
Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi 
ugovorno tijelo, koje snosi odgovornost za 
javnu nabavu. 
 

Članak 6. 
Tajnik povjerenstva, bez prava glasa,  dužan 
je da nakon okončanja postupka nabave, 
cjelokupan predmet sa svim dokumentima 
postupka nabave od odluke o pokretanju 
postupka nabave do obavijesti o dodjeli 
ugovora, pripremi i arhivira sukladno općim 
aktima koji uređuju pitanje uredskog i 
arhivskog poslovanja. Administrativni 
poslovi za povjerenstvo uključuju i 
pripremu  zapisnika sa sastanaka 
povjerenstva i izradu izvještaja o radu 
povjerenstva, pripremu pomoćnih obrazaca 
i druge poslove koje zahtijeva predsjedatelj 
povjerenstva u svezi sa predmetom javne 
nabave. 
 

Članak 7. 
Povjerenstvo u svim fazama postupka javnih 
nabava donosi odluke, zaključke i 
preporuke, u pravilu na sjednicama 
zatvorenog tipa koje saziva i kojima 
predsjedava predsjedatelj povjerenstva.  
 
Sve odluke, zaključke i preporuke 
povjerenstvo donosi na sjednici kojoj 
nazoče sva tri člana povjerenstva, javnim 
glasovanjem i većinom glasova od tri 
nazočna člana.  
 
Predsjedatelj i članovi povjerenstva se ne 
mogu uzdržati od glasovanja. 
 
Sve sjednice povjerenstva su zatvorenog 
tipa, osim dijela sjednice sa otvaranja 
ponuda na kojemu sudjeluju i ovlašteni 
predstavnici ponuditelja. 
 
O svim donesenim odlukama, zaključcima i 
preporukama na sjednicama povjerenstva 
se sačinjava zapisnik o radu. 
 

Članak 8. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u 'Službenom 
glasniku Općine Usora'. 
 
 
Broj:02-19- 162-2/21                OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 7.1.2022. godine               Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 3. Ugovora o reguliranju 
međusobnih obveza i načina realizacije 
odobrenih sredstava za otkup zemljišta u 
svrhu uspostavljanja/proširenja poslovnih 
zona na području Zeničko-dobojskog 
kantona broj: 04-11-17052-2/21 od 
23.12.2021. godine i članka 107. Statuta 
Općine Usora („Službeni glasnik Općine 
Usora“, broj: 5/17) Općinski načelnik 
Općine Usora d o n o s i: 
 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 
o imenovanju koordinatora projekata 

ispred Općine Usora  
 

I 
Kao koordinator na provođenju svih 
aktivnosti sukladno potpisanom Ugovoru o 
reguliranju međusobnih obveza i načina 
realizacije odobrenih sredstava za otkup 
zemljišta u svrhu uspostavljanja/proširenja 
poslovnih zona na području Zeničko-
dobojskog kantona broj: 04-11-17052-2/21 
od 23.12.2021. godine, ispred Općine Usora 
imenuju se: 

 
- Dario Katić, dipl.ing.građ.  

 
II 

Zadatak koordinatora projekta ispred općine 
ima za obvezu slijedeće: 
 

- Provođenje svih aktivnosti za realizaciju 
odobrenih sredstava za otkup zemljišta u 
svrhu uspostavljanja/proširenja 
Poslovnih zone ''Srednja Omanjska'', 
Općina Usora. 

- Tehničko izvještavanje Ministarstva o 
svim provedenim aktivnostima na 
realizaciji projekta. 

- Financijsko izvještavanje Ministarstva o 
svim provedenim aktivnostima na 
realizaciji projekta. 
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- Svi ostali poslovi definirani Ugovorom 
broj 04-11-17052-2/21 od 23.12.2021. 
godine. 
 

III 
U slučaju odsustva koordinatora Općinski 
načelnik određuje službene osobe koja ga 
mijenja dok odsustvo traje. 

 
IV 

Mandat koordinatora traje od dana 
donošenja ovoga Rješenja do okončanja svih 
poslova vezanih za Ugovor Ugovorom broj 
04-11-17052-2/21 od 23.12.2021. godine. 
 

V 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i ima se objaviti u „Službenom 
glasniku općine Usora“. 
 
 
Broj:02-11- 2/22                           OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 10.1.2022. godine             Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 90. Zakona o javnim 
nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 
39/14), Pravilnika o postupku izravnog 
sporazuma broj: 02-11-546/21 od 
9.12.2021. godine, Odluke o pokretanju 
postupka javne nabave, broj: 02-19-8/22 od 
25.1.2022. godine, u predmetu javne 
nabave: „Usluge stručno-tehničkog nadzora 
nad izvođenjem radova na projektima: 
„Izgradnja sportske dvorane, faza III., općina 
Usora“ i „Izvedba  igrališta za djecu i vanjski 
fitnes, lokalitet Žabljak Općina Usora, Faza 
I“., sukladno članku 107. Statuta Općine 
Usora, (''Službeni glasnik Općine Usora'', broj 
5/17), Općinski načelnik d on os i:  
 

R J E Š E N J E  
o imenovanju Povjerenstva 

 za javnu nabavu 
 

Članak 1. 
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u 
predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
„Usluge stručno-tehničkog nadzora nad 
izvođenjem radova na projektima: 
„Izgradnja sportske dvorane, faza III., 
Općina Usora“ i „Izvedba  igrališta za djecu i 

vanjski fitnes, lokalitet Žabljak Općina 
Usora, Faza I“. – izravni sporazum, u sastavu: 
 
1. Anto Bonić, predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Dario Katić,  član Povjerenstva 
3. Ivica Labudović, član i tajnik 

povjerenstva 
  

Članak 2. 
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, u 
svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova daju 
se potrebna ovlaštenja sukladno Zakonu, 
koja uključuju slijedeće: 
 
a) Provođenje javnog otvaranja ponuda,   
b) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje 

ponuda,   
c) Analiza i ocjena ponuda, 
d) Sastavljanje izvješća o analizi i ocjeni 

ponuda upostupku javne nabave, te 
davanje preporuke ugovornom tijelu za 
donošenje odluke o odabiru ili odluke o 
poništenju postupka nabave.  

 
Članak  3. 

Povjerenstvo djeluje od dana donošenja 
odluke o njegovom imenovanju do 
okončanja svih poslova vezanih za 
predmetnu javnu nabavu koju mu ovim 
rješenjem povjerava ugovorno tijelo, sve 
sukladno zakonu, podzakonskim aktima i 
općim aktima ovog ugovornog tijela.  
 

Članak 4. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 
 
 
Broj:02-11- 2/22                           OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 10.1.2022. godine             Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 53. i 63. Zakona o 
proračunima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije 
Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 
11/19 i 99/19), a u vezi sa člancima 4., 5. i 6. 
Zakona o riznici („Službene novine 
Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 
26/16 i 3/20) i članka 41. i 107. Statuta 
Općine Usora („Službeni glasnik Općine 
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Usora“, broj: 5/17),  Načelnik Općine Usora 
donosi: 
 

ODLUKU 
o odobravanju sredstava u Operativnom 

planu Proračuna Općine Usora 
za razdoblje 01.01. – 31.03.2022. godine 

 
I 

Odobravaju se rashodi i izdaci u 
Operativnom planu Proračuna Općine Usora 
za razdoblje 01.01. – 31.03.2022. godine u 
iznosu 676.364,64 KM, u skladu sa 
Proračunom Općine Usora za 2022. godinu 
(„Službeni glasnik Općine Usora“, broj: 
10/21) i Odlukom o izvršavanju Proračuna 
Općine Usora za 2022. godine („Službeni 
glasnik Općine Usora“, broj: 10/21). 
 

II 
Sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju 
se za izvršenje rashoda i izdataka iz 
proračunskih  sredstava za razdoblje 01.01. 
– 31.03.2022. godine, u obimu, dinamici i po 
stavkama danim u Operativnom Planu 
Proračuna Općine Usora za razdoblje 01.01. 
– 31.03.2022. godine. 
 

III 
Daje se suglasnost na Plan novčanih tokova 
za I tromjesječje 2022. godine, razmatran i 
utvrđen od strane Službe za gospodarstvo i 
financije Općine Usora, koji čini sastavni dio 
ove Odluke. 
 

IV 
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba 
za gospodarstvo i financije – Općina Usora, 
sa proračunskim korisnicima. 
 

V 
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
primjenjuje se za razdoblje 01.01. – 
31.03.2022. 
godine. 
 
 
Broj:02-11- 5/22                           OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 17.1.2022. godine             Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
 
 

Na temelju članka 63. stavak 1. Zakona o 
proračunima u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije 
Bosne i Hercegovine“, broj: 102/13, 9/14, 
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 
5/18, 11/19 i 99/19), te članka 4.  Zakona 
o riznici („Službene novine Federacije 
Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16 i 3/20), 
Služba za gospodarstvo i financije Općine 
Usora donosi: 
 

P L A N 
novčanih tokova Proračuna Općine 

Usora za I tromjesječje 2022. godine 
 
I 

Utvrđuje se Plan novčanih tokova 
Proračuna Općine Usora za razoblje 01.01.-
31.03.2022. godine, kako slijedi: 
 
 
Red.
br. 

 

 
Opis 

 
Iznos u KM 

 
 
 

1. 

Stanje novčanih 
sredstava na Glavnom 
transakcijskom računu 
na dan 31.12.2021. 
godine 

 
 

174.639,88 

 
2. 

Planirani prihodi iz 
proračunskih sredstava  
iznose 

 
521.000,00 

 
3. 

Ukupno planirana 
novčana sredstva 
(1.+2.) 

 
695.639,88 

 
4. 

Planirani   rashodi iz 
proračunskih sredstava 
iznose 

 
575.500,00 

 
5. 

Kratkoročne obaveze na 
dan 31.12.2021. godine 

 
100.864,64 

 
 
 

6. 

Planirani izdaci 
novčanih sredstava sa 
Glavnog 
transakcijskog računa 
na dan 31.03.2022. 
godine (3-4-5) 

 
 
 

676.364,64 

 
7. 

Razlika novčanih 
sredstava 

 
19.275,24 

 
 
Ukupno planirano ostvarenje novčanih 
sredstava namjenskih prihoda i kapitalnih 
primitaka, vlastitih i donacijskih sredstava 
na razinih njihovog ostvarenja.  
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Ukupno planirani odliv novčanih sredstava  
iz namjenskih rashoda i kapitalnih 
izdataka, vlastitih i donacijskih sredstava 
sa  Glavnog transakcijskog računa na razini 
njihovog ostvarenja.   
 
Višak proračunskih prihoda, odnosno 
razlika novčanih sredstava nad 
proračunskim rashodima iznosi 19.275,27 
KM koja će služiti za pokriće viška rashoda 
u narednom razdoblju.  
 

II 
Ovaj Plan se primjenjuje od 01.01.2022. 
godine do 31.03. 2022. godine. 
 
 
Broj:03-04-115/22                POMOĆNIK NAČELNIKA 
Datum, 17.1.2022. godine                 Anto Bonić 
======================================= 
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Općina Usora 
                                    Općinski načelnik 
                                    Služba za gospodarstvo i financije 
                                    

        
OPERATIVNI PLAN ZA I-III 2022.GODINE 

       

                                                RE. Ekonomski  Pozicija Godišnji plan 2022 Tromjes.3/12 Realizacija Post.realizacije 

BR Kod           
1. 6111 Bruto plaće 623.000,00 155.750,00 0,00   

2. 6112 Naknade uposlenih 107.000,00 26.750,00 0,00   

3. 6121 Doprinosi poslodavca 66.000,00 16.500,00 0,00   
4. 6131 Putni troškovi-dnevnice 1.700,00 500,00 0,00   

5. 6132 Izdaci za energiju i grijanje uredski prostor 15.000,00 4.000,00 0,00   

6. 6133 Izdaci komunikacijskih i komunalnih usluga 29.700,00 7.000,00 0,00   

7. 6134 Izdaci za nabavu materijala 10.000,00 2.500,00 0,00   
8. 6135 Izdaci za nabavu goriva 4.000,00 2.000,00 0,00   

9. 6137 Izdaci za tekuće ljetno i ostalo tekuće održ. 104.200,00 50.000,00 0,00   

10. 6138 Izdaci bankarskih usluga i osig.vozila 4.300,00 1.500,00 0,00   
11. 6139 Ugovorene i druge posebne usluge 136.100,00 30.000,00 0,00   

12. 6141 Transfer za MZ-e, javna rasvjeta i ostalo 78.800,00 20.000,00 0,00   

13. 614120 Transferi za posebne namjene -zaš.okoliš i dr. 56.500,00 10.000,00 0,00   

14. 614170 Transfer za zdravstvo 42.000,00 10.500,00 0,00   

15. 614200 
Tekući transferi pojedincima i elementarne 
nepogode 537.000,00 100.000,00 0,00   

16. 614300 
Tekući transferi neprofitnih organizacija i 
udruženja građana 306.000,00 30.000,00 0,00   

17. 614400 Izdaci  za poljoprivredu, veterinarstvi i JP 64.600,00 10.000,00 0,00   

18. 614500 Poticaji samozapošlj i upošljava. i dr. 54.400,00 10.000,00 0,00   

19. 614800 Drugi tekući rashodi 19.700,00 6.000,00 0,00   

20. 615001 Kapitalni transferi 222.000,00 30.000,00 0,00   
21. 616200 Izdaci za kamate 2.000,00 0,00 0,00   

22. 820000 Kapitalni izdaci  1.506.000,00 50.000,00 0,00   

23. 999999 Proračunska pričuva 10.000,00 2.500,00 0,00   

              
      4.000.000,00 575.500,00 0,00   
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Sadržaj 
 
Akti Općinskog vijeća 
 
1. Program rada Općinskog vijeća 

Usora za 2022. godinu............str.1.-7. 
 

2. Odluka o smjenjivanju Zajedničkog 
pravobranitelja Općine Usora i 
Općine Doboj Jug...........................str.7. 

 
3. Odluka o raspodjeli sredstava za 

političke stranke zastupljene u 
Općinskom vijeću Usora za 2022. 
godinu............................................str.7.-8. 

 
4. Odluka o uvećanju temeljnog 

kapitala Javnog poduzeća „Radio 
Usora“ d.o.o. Usora.....................str.8.-9. 

 
5. Odluka o davanju suglasnosti na 

lokalitet igrališta za djecu............str.9. 
 

6. Odluka o promjeni djelatnosti, 
utvrđivanju temeljnog kapitala i 
teksta Statuta Javnog poduzeća 
„Radio Usora“ d.o.o. Usora 
..................................................str.9.-10. 

 
7. Odluka o potrebi odabira 

jedinstvenog knjigovodstvenog 
servisa za Mjesne zajednice Općine 
Usora.........................................str.10.-11. 

 
8. Rješenje o konačnom imenovanju 

Upravnog odbora Javne predškolske 
ustanove „Ivančica“ Usora.........str.11. 

 
9. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu 

Općinskog vijeća Usora za razdoblje 
siječanj - prosinac 2021. 
godine...................................str.11.-12. 

 
10. Izvješće o radu Općinskog vijeća 

Usora za razdoblje siječanj - prosinac 
2021. godine.......................str.12.-22. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akti Općinskog načelnika 
 
1. Godišnji plan i program Stručne 

obuke i osposobljavanja matičara 
Općine Usora..................................str.22. 
 

2. Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke... ...................................str.23. 

 
3. Odluka o pokretanju postupka javne 

nabavke... ...................................str.23. 
 
4. Odluka o usvajanju Plana nabava 

Općine Usora za 2022. 
godinu.......................................str.24.-27. 

 
5. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu.....................str.28.-29. 
 

6. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 
za javnu nabavu.....................str.29.-30. 

 
7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu.....................str.30.-31. 
 
8. Rješenje o imenovanju koordinatora 

projekata ispred Općine 
Usora.......................................str.31.-32. 

 
9. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu..........................str.32. 
 
10. Odluku o odobravanju sredstava u 

Operativnom planu Proračuna 
Općine usora za razdoblje 01.01.-
312.03.2022. godine....................str.33. 

 
11. Plan novčanih tokova Proračuna 

Općine Usora za I tromjesečje 2022. 
godine...................................str.33.-35. 
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