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Izdavač: OPĆINSKO VIJEĆE 
                 OPĆINE USORA 
 
Odgovorni urednik:  
Dijana Katić, dipl. pravnica 
 
tel: 032/893-479, fax: 032/893-514 
e-mail: info@usora.com 
Web adresa: www.usora.com 

 

Godina:XXIV Broj 5 
 

20.5.2022.godine 
 

USORA 

Tisak: OPĆINA  USORA 
Godišnja pretplata 35 KM 

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

Privredna banka Sarajevo d.d. Sarajevo 
Poslovnica Usora 

 
“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi 

 
 
Na temelju članka 15. Zakona o Proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine 
F BiH“ broj: 102/13, 13/14, 08/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,  11/19 i 99/19 ) članka 107. 
Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 5/17) Općinski načelnik, d o n o s i : 

 
 

OPERATIVNI PRORAČUNSKI KALENDAR ZA IZRADU I DONOŠENJE PRORAČUNA 
OPĆINE USORA I DOKUMENTA OKVIRNOG PRORAČUNA 

ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. GODINU 
 
 

Članak 1. 
 

Proračunski kalendar predstavlja aktivnost vezane za postupak pripreme, donošenja i realizacije 
Proračuna. 
 

Članak 2. 
 

Proračunski kalendar je obavezujući dokument za sve sudionike u proračunskom procesu 
uključujući i općinske službe, nevladin sektor (udruženja građana u oblasti sporta, kulture, kao i 
drugih društvenih djelatnosti), građane i predstavnike mjesnih zajednica, vijećnike i klubove 
vijećnika političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću, javna poduzeća i javne 
ustanove koji su povremeni ili stalni korisnici proračunskih sredstava.  
Vijećnici i predstavnici političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću su dužni 
poštovati vremenske rokove i aktivnosti date kalendarom, te svoje prijedloge i amandmane 
prilagoditi kriterijima i standardima koji su obvezni za sve korisnike proračunskih sredstava. 
 

Članak 3. 
 

Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje Proračuna za 2023. godinu i 
Dokument okvirnog proračuna za razdoblje 2023.- 2025. godine, sa jasno definiranim 
rokovima realizacije te nositeljima aktivnosti kako slijedi: 
 

mailto:info@usora.com
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R/B DATUM AKTIVNOST 
 

1. 
 
do 15.02.2022. 

Služba za gospodarstvo i financije  dostavlja proračunskim 
korisnicima 
proračunske instrukcije broj 1. o načinu i elementima izrade 
Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine 

 
2. 

 
do.15.04.2022. 

Proračunski korisnici na temelju instrukcija dostavljaju Službi za 
gospodarstvo i financije prijedloge prioriteta za izradu DOP-a 2023.-
2025. godine 

3.  
do 15.06.2022. 

Služba za gospodarstvo i financije priprema DOP za 2023.-2025. 
godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku 

4. do 30.06.2022. Općinski načelnik usvaja DOP za 2023.-2025. godinu 
 

5. 
 
do 15.07.2022. 

Služba za gospodarstvo i financije objavljuje DOP na web stranici 
općine 

 
6. 

 
do 15.07.2022. 

Služba za gospodarstvo i financije dostavlja proračunskim 
korisnicima instrukcije br.2 - Početna proračunska ograničenja i 
smjernice za izradu zahtjeva proračunski korisnika  

 
7. 

 
do 15.08.2022.  

Proračunski korisnici dostavljaju Službi za gospodarstvo i financije 
proračunske zahtjeve 

 
8. 

 
do 15.09.2022. 

Služba za gospodarstvo i financije obavlja konsultacije sa 
proračunskim korisnicima u vezi sa zahtjevom proračunski 
korisnika i prioriteta proračunske potrošnje 

 
9. 

 
do 15.10.2022. 

Služba za gospodarstvo i financije dostavlja Općinskom načelniku 
Nacrt Proračuna za 2023. godinu 

10. do 01.11.2022. Općinski načelnik utvrđuje Nacrt Proračuna za 2023. godinu 
 

11. 
 
do 05.11.2022. 

Općinski načelnik dostvlja Nacrt Proračuna za 2023. godinu i 
prateću dokumentaciju propisanu Zakonom o proračunima u 
Federaciji BiH, Općinskom vijeću 

12. do 31.12.2022. Općinsko vijeće usvaja Proračun za 2023. godinu 
 
 

Članak 4. 
 

Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje Proračuna za 2023. godinu i Dokument 
okvirnog proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine, objaviti će se u “Službenom glasniku 
Općine Usora”. 
 
 
Broj:02-11-34 /22                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana, 11.02.2022                                                                                                                                               Zvonimir Anđelić 
===================================================================================== 
 
 

Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 90. 
Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni 
glasnik BiH, broj: 39/14), Pravilnika o 
postupku izravnog sporazuma broj: 02-11-
546/21 od 9.12.2021. godine, u skladu sa 
Planom javnih nabava općine Usora za 
2022. godinu, Pravilnikom o načinu 
obavljanju obvezne dezinfekcije, 
dezinsekcije i deratizacije („Službene novine 
FBiH broj 30/16) i člancima 41. i 107. 
Statuta općine Usora (''Službeni glasnik 
općine Usora'', broj: 5/17), u predmetu 

dodjele ugovora o javnoj nabavi: 
'Preventivna sistematska deratizacijana 
području općine Usora za 2022. godinu',  
Općinski načelnik  donosi: 
 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabavke  

 
 

1. Odobrava se pokretanje postupka javne 
nabave: 'Preventivna sistematska 
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deratizacija na području Općine 
Usora za 2022. godinu'. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove 
Odluke iznosi  1.400,00 KM bez 
uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz točke 1. ove Odluke 

financirat će se iz Proračuna općine 
Usora za 2022. godinu, sa pozicije 
613300.  

 
4. Postupak javne nabave iz točke 1. ove 

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

 
5. Prilikom ocijene 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:02-33- 1/22                        OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 6.4.2022. 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 članaka 41. i 107. Statuta 
Općine Usora („Službeni glasnik Općine 
Usora“, broj: 5/17),  Načelnik Općine Usora 
donosi: 

 

ODLUKU O  
ODOBRAVANJU SREDSTAVA U 

OPERATIVNOM PLANU PRORAČUNA 
OPĆINE USORA 

za razdoblje 01.04. – 30.06.2022. godine 
 
 

I  
Odobravaju se rashodi i izdaci u 
Operativnom planu Proračuna Općine Usora 
za razdoblje 01. 04. – 30. 06. 2022. godine u 
iznosu od 941.530,40 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 01.04. 
– 30.06.2022. godine, u obimu, dinamici i po 
stavkama danim u Operativnom Planu 
Proračuna Općine Usora za razdoblje 01.04. 
– 30.06.2022. godine. 
 

III  
Daje se suglasnost na Plan novčanih tokova 
za II 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 01.04. -
30.06.2022. godine. 
 
 
Broj:02-11- 124/22                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 12.4.2022. 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: 
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P L A N 
novčanih tokova Proračuna Općine Usora za II tromjesječje 2022. godine 

 
I 

 
Utvrđuje se Plan novčanih tokova Proračuna Općine Usora za razoblje 01.04.-30.06.2022. 
godine, kako slijedi: 
 
   

R.b. Opis Iznos u KM 

 Stanje novčanih sredstava na Glavnom transakcijskom računu na dan  
1. 31.03.2022. godine 243.289,72 

2. Planirani prihodi iz proračunskih sredstava  iznose 700.000,00  
  3. Ukupno planirana novčana sredstva (1.+2.) 943.289,72 

   
4. Planirani  rashodi iz proračunskih sredstava iznose 820.000,00 

5. Kratkoročne obaveze na dan 31.03.2022. godine 121.530,40 

6. 
Planirani izdaci novčanih sredstava sa Glavnog transakcijskog 
računa  

 na dan 30.06.2022. godine (3-4-5) 941.530,40 

7. Razlika novčanih sredstava  1.759,32  
 
Ukupno planirano ostvarenje novčanih sredstava namjenskih prihoda i kapitalnih primitaka, 
vlastitih i donacijskih sredstava na razinih njihovog ostvarenja.  
 
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 1.759,32 KM koja će služiti za pokriće viška rashoda u narednom razdoblju.  

 
II 

 

Ovaj Plan se primjenjuje od 01.04.2022. godine do 30.06. 2022. godine. 
 
 
Broj:03-04-11-445/22                                                                                                                              POMOĆNIK NAČELNIKA 
Dana, 12.4.2022                                                                                                                                                         Anto Bonić 
===================================================================================== 

 
 
Na temelju članka 17. Odluke o izvršenju 
proračuna Općine  Usora za 2022. godinu 
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj: 
10/21),  članka 41. i 107. Statuta Općine 
Usora («Službeni glasnik Općine Usora» 
broj: 5/17), Općinski načelnik  Općine Usora  
na prijedlog Službe za gospodarstvo i 
financije i zahtjeva broj: 02-2022.od 
03.03.2022. godine,  donosi: 
 
 

O D L U K U  

o dodjeli financijskih sredstava  
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom dodjeljuju se financijska 
sredstva Udruzi Hrvata „Kondžilo“ Teslić u 
iznosu 2.000,00 KM („slovima: dvijetisuće 
konvertibilnih maraka) u svrhu uređenje 
prostora Osnovne škole Slatina za potrebe 
društvenog doma. 
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Članak 2. 
 

Sredstva iz članka 1. Ove Odluke isplatit će 
se sa razdjela 9 Kapitalni  transferi, 
proračunska organizacija 902 Kapitalni 
transferi  neprofitnim organizacijama i 
pojedincima, pozicija 90204 Kapitalni 
transferi neprofitnim organizacijama, 
ekonomski kod 615300. 

 
Članak 3. 

 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke uplatiti  na 
transakcijski račun Udruga Hrvata 
„Kondžilo“ Teslić broj: 5514602204271110 
otvoren kod Unicredit banke  u skladu sa 
raspoloživim operativnim sredstvima, sa 
ciljem potpore održivom povratku. 
 

Članak 4. 
 

Korisnik sredstava je obvezan dodjeljena 
sredstva koristiti namjenski i dostaviti  
financijsko  izvješće   o namjenskom utrošku 
sredstava. 
 

Članak 5. 
 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba 
za gospodarstvo i financije Općine Usora. 

 
Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 
 
 
Broj:02-11- 140/22                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 20.4.2022. godine            Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18. stavak (1) Zakona o 
javnim nabavama BiH („Službeni glasnik 
BiH“, broj: 39/14), članaka 41. i 107. Statuta 
Općine Usora („Službeni glasnik Općine 
Usora“, broj: 5/17), sukladno Planu javnih 
nabava za 2022. godinu, u predmetu dodjele 
ugovora o javnoj nabavi radova: „Zamjena 
stolarije i sanacija krovišta u školama“, 
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: „Zamjena stolarije i sanacija 
krovišta u školama“ 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke iznosi  81.000,00 KM bez 
uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz točke 1. ove Odluke 

financirat će se iz Proračuna Općine 
Usora. 

 
4. Postupak javne nabave iz točke 1. ove 

Odluke će se provesti putem otvorenog 
postupka za dostavu ponuda za radove, 
sukladno Zakonom o javnim nabavama 
BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

se „kriterij najniže cijene“ uz 
provođenje e-aukcije. 

 
6. Za provođenje postupka javne nabave 

zadužuju se Služba stručnih, općih 
poslova i društvenih djelatnosti i Služba 
za gospodarstvo i financije. 

 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
  
 
Broj:02-19- 44/22                       OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 7.4.2022. godine            Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18., stavak 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 
Usorskog kulturnog centra, lokalitet Sivša 
općina Usora,  d o n o s i: 
 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabave  
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1. Odobrava se pokretanje postupka javne 
nabave: Pružanja usluga revizije 
revizije glavnog projekta Usorskog 
kulturnog centra, lokalitet Sivša općina 
Usora. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove 
Odluke iznosi  3.000,00 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- 55/22                       OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 22.4.2022. godine            Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 

Na temelju članka 90. Zakona o javnim 
nabavama Bosne i Hercegovine (“Službeni 
glasnik BiH” broj: 39/14), Pravilnika o 
postupku izravnog sporazuma (“Službeni 
glasnik BiH” broj: 90/14), članka 4. 
Pravilnika o postupku izravnog sporazuma 
broj: 02-11-546/21 od 9.12.2021. godine, 
Pravilnika  o postupku  dodjele  ugovora  o 
uslugama Aneksa II, dio B Zakona o javnim  
nabavama  ("Službeni  glasnik BiH",  broj: 
66/16), članka 107. Statuta Općine Usora, 
(''Službeni glasnik Općine Usora'', broj: 
5/17), u predmetu javne nabave 
jednokratnog izvršenja „Ugostiteljskih 
usluga za prigodni domjenak povodom 
Dana Općine Usora i Dana 110. brigade 

Hrvatskog vijeća obrane Usora za 2022. 
godinu“, Općinski načelnik d o n o s i :  
 

O D L U K U  
o pokretanju i izboru postupka 

javne nabave 
 

I 
 

Provedba postupka javne nabave 
„Ugostiteljskih usluga za prigodni domjenak 
povodom Dana Općine Usora i Dana 110. 
brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora za 
2022. godinu“, prema Zakonu o Javnim 
nabavama BiH, izvršit će se po modelu 
izravnog sporazuma, sukladno članku 90. 
Zakona o javnim nabavama BiH i 
podzakonskim aktima. 

 
II 

 

Procijenjena vrijednost usluga za 
jednokratno izvršenje „Ugostiteljskih usluga 
za prigodni domjenak povodom Dana 
Općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog 
vijeća obrane Usora za 2022. godinu“ je 
6.000,00 KM, bez PDV-a. 

 
III 

 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba 
za gospodarstvo i financije. 
 

IV 
 

Služba za gospodarstvo i financije dužna je 
provedbu izravnog sporazuma javne 
nabave, osigurati u potpunosti sukladno 
Zakonu o Javnim nabavama BiH, Pravilniku 
o postupku dodjele ugovora o uslugama iz 
aneksa II dio B ZJN („Službeni glasnik BiH“ 
broj: 66/16) i Pravilniku o postupku 
izravnog sporazuma broj: 02-11-546/21 od 
9.12.2021. godine. 
 

V 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i ima se objaviti  u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 

 
 

Broj:02-11- 144/22                     OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 25.4.2022. 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: „Nabava 
pića i osvježenja povodom Dana Općine 
Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća 
obrane Usora za 2022. godinu", Općinski 
načelnik  donosi: 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabave 

 
 

1. Odobrava se pokretanje postupka javne 
nabavke robe „Nabava pića i 
osvježenja povodom Dana Općine 
Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog 
vijeća obrane Usora za 2022.  
godinu". 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih roba iz točke 1. ove Odluke 
iznosi  4.000,00 KM bez uračunatog 
PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz točke 1. ove Odluke 

financirati 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:02-11- 146/22                     OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 26.4.2022. godine            Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 

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 i 
prema ukazanoj potrebi, Općinski  načelnik 
donosi: 

 
 

ODLUKU 
o usvajanju 1. Izmjene i dopune Plana  
nabava  Općine Usora za 2022. godinu 

 
 
I 
 

Općina Usora, kao Ugovorni  organ iz članka 
4. Zakona o javnim nabavama, ovim vrši 
izmjenu i dopunu Plana nabava, broj 02-11-
24/22 od 1.2.2022. godine, za nabavu  
radova, roba i usluga u kalendarskoj 2022. 
godini. 
 

II 
 

1. Izmjena i dopuna Plana nabava za 2022. 
godinu (Plan u tablici) je prilog  ove Odluke 
i čini njen sastavni  dio. 
 

III 
 

1. izmjena i dopuna Plana nabava za 2022. 
godinu objavit će se na web stranici 
Ugovornog organa, www.usora.com  po 
donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Plana 
javnih  nabava  za 2022. godinu. 
 

IV 
 

Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik 
općine Usora", a primjenjuje se od 
22.4.2022. godine. 
 
 
 
Broj:02-11- 24-1/22                   OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 22.4.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 

 
 

http://www.usora.com/
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PRILOG 

1. IZMJENA I DOPUNA PLANANABAVAZA 2022. GODINU 
OPĆINA USORA 

 
 

R. 
B.  

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 

UKUPNO ROBE 
 

57.700,00 
    

 
 

USLUGE 

UKUPNO USLUGE  31.500,00     

 
 

RADOVI 

11. Izgradnja sportske dvorane, faza IV. 45000000-7 180.000,00 
Otvoreni 
postupak 

Travanj-svibanj Svibanj-lipanj Proračun (821210) 

12. 
Rekonstrukcija prometnica u poduzetničkoj zoni 
Srednja Omanjska, faza III. 

45233222-1 170.000,00 
Otvoreni 
postupak 

Travanj-svibanj Svibanj-lipanj Proračun (821500) 

 

UKUPNO RADOVI 
 

989.350,00 
    

 

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI) 
 

1.078.550,00 
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Na temelju Zakona o financijskom upravljanju i 
kontroli u javnom sektoru Federacije Bosne i 
Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 
38/16) i Priručnika za financijsko upravljanje i 
kontrolu u javnom sektoru u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj: 
6/17), članka 41. i članka 107. Statuta Općine 
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“, broj 
5/17), Općinski načelnik donosi  

 
O D L U K U 

o imenovanju Radne skupine 
 

I. 
Imenuje se Radna skupina za uspostavljanje i 
razvoj, te za provođenje sustava financijskog 
upravljanja i kontrole u organizaciji (u daljem 
tekstu Radna skupina). 
 

II. 
Radna skupina se imenuje u slijedećem 
sastavu: 

 rukovoditelj Radnom skupinom: 
 

-  Anto Bonić, 
 

 članovi Radne skupine: 
 

- Martin Grujo, 
- Anto Bonić, 
- Dario Katić, 
- Ivica Labudović, 
- Dijana Katić i 
- Dubravka Tadić. 

 
III. 

Zadatak Radne skupine je da organizacijski 
uspostavi sustav financijskog upravljanja i 
kontrole, kao sveobuhvatni sustav internih 
kontrola, koji se sprovodi politikama, 
procedurama i aktivnostima, a koji će osigurati 
razumno uvjeravanje da će se ciljevi Općine 
ostvariti kroz: 
 

1) poslovanje sukladno propisima, 
unutarnjim aktima i ugovorima; 

2) realnost i integritet financijskih i 
poslovnih izvještaja; 

3) dobro financijsko upravljanje; 
4) zaštitu sredstava i podataka. 

 
 
 
 

IV. 
U cilju uspostavljanja financijskog upravljanja i 
kontrole, neophodno je da Radna skupina 
izvrši sljedeće: 

- popis i opis poslovnih procesa; 
- izradi mapu poslovnih procesa; 
- identificira poslovne procese koji nisu 

propisani u pisanom obliku; 
- utvrdi kontrolno okruženje; 
- identificira i procjeni rizike, i odredi način 

upravljanja rizikom; 
- uspostavi kontrolne aktivnosti koje 

obuhvaćaju pisane politike i procedure i 
njihovu primjenu, a koje će pružiti 
razumno uvjeravanje da su rizici za 
postizanje ciljeva ograničeni na 
prihvatljivu razinu; 

- uspostavi sustav informiranja, 
komunikacije i uspostavi sustav 
efektivnog, blagovremenog i pouzdanog 
izvještavanja; 

- uspostavi sustav kontrola i funkcioniranja 
financijskog upravljanja; 

- utvrdi način praćenja i procjene 
adekvatnosti, i funkcioniranja 
uspostavljenog sustava financijskog 
upravljanja; 

- izradi akcijske planove za financijsko 
upravljanje i kontrolu; 

- izradi registar rizika; 
- sačini prijedlog strategije upravljanja 

rizicima; 
- redovno održavanje i ažuriranje sistema 

financijskog upravljanja i kontrole 
 

V. 
Poslove i zadatke utvrđene ovom Odlukom, 
članovi Radne skupine obavljati će bez 
naknade. 
 

VI. 
Odluka će se objaviti u „Službenom glasniku 
Općine Usora“. 
 

 
Broj:02-11- 147/22                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 27.4.2022. godine            Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18., stavak (1) i članka  88. 
Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni 
glasnik BiH, broj: 39/14), članaka 41. i 107. 
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Statuta Općine Usora („Službeni glasnik Općine 
Usora“ broj: 5/17) a sukladno Planu javnih 
nabava za 2022. godinu,  u predmetu dodjele 
ugovora o javnoj nabavi radova za Projekt 
„Utopljavanje zgrade „JKP“ Usora“ doo Sivša“, 
Općina Usora, Općinski načelnik  d o n o s i : 
 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabave 

 
 

1. Odobrava se ponovno pokretanje 
postupka javne nabave radova za projekt 
„Utopljavanje zgrade „JKP“ Usora“ doo 
Sivša“. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 
iznosi  50.000,00 KM bez uračunatog 
PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke 

financirat će se iz Proračuna Općine Usora 
za 2022. godinu sa pozicije 821210. 

 
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj nabavi 

radova iz točke 1. ove odluke će se 
provesti putem konkurentskog zahtjeva  
za dostavu ponuda  sukladno Zakonom o 
javnim nabavama BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će se 

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

 
6. Za provođenje postupka javne nabave 

zadužuju se Služba za gospodarstvo i 
financije. 

 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
 
Broj:02-19- 58/22                              OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 29.4.2022. godine                  Zvonimir Anđelić 
========================================= 

 
 
Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 90. 
Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni 
glasnik BiH, broj: 39/14), Pravilnika o 
postupku dodjele ugovora o uslugama iz 

Aneksa II. Dio B Zakona o javnim nabavama 
(„Službeni glasnik BiH“, broj 66/16), člancima 
41. i 107. Statuta općine Usora (''Službeni 
glasnik općine Usora'', broj: 5/17), u predmetu 
dodjele ugovora o javnoj nabavi: Pravnih 
usluga,  Općinski načelnik  d on os i :  
 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabavke  

 
 

1. Odobrava se pokretanje postupka javne 
nabave: Pravnih usluga, JRJN 79100000-5 
vezanih za pokrenuti sudski spor pred 
Općinskim sudom u Tešnju, po tužiteljici 
Biljani Rakočević, parnični postupak-radni 
spor, protiv tužene Općine Usora, v.s. 
16.552,86 KM. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 
iznosi  2.160,00 KM, bez PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke 

financirat će se iz Proračuna Općine Usora 
za 2022. godinu, razdjel 2, proračunski 
korisnik 1 (Općinski načelnik), ekonomski 
kod 613930 'Stručne usluge'.  

 
4. Postupak javne nabave iz tačke 1. ove 

Odluke će se provesti putem izravnog 
sporazuma   sukladno Zakonom o javnim 
nabavkama BiH i Pravilniku o postupku 
dodjele ugovora o uslugama iz aneksa II. 
Dio B. Zakona o javnim nabavama. 

 
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:02-04- 35/22                              OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 19.5.2022. godine                     Zvonimir Anđelić 
========================================= 
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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 ponovnom pokretanju postupka 
javne nabave, broj: 02-11-83/22 od 16.3.2022. 
godine, u predmetu javne nabave: „Usluge 
centraliziranog knjigovodstva za mjesne 
zajednice općine Usora“, 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 ponovljeni postupak 
javne nabave u predmetu dodjele ugovora o 
javnoj nabavi „Usluge centraliziranog 
knjigovodstva za mjesne zajednice općine 
Usora“. – izravni sporazum, u sastavu: 

1. Martin Grujo,  predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Dijana Katić,  član Povjerenstva 
3. Mario Pranjić,  član Povjerenstva 
4. Ivo Topalović,  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 u 
petak, 1.4.2022. godine u 12:30 h. 

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- 83-02/22                       OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 29.3.2022. 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: 02-33-1/22 od 6.4.2022. godine, u 
predmetu javne nabave: „,Preventivna 
sistematska deratizacija na području općine 
Usora za 2022. godinu“ 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 
„Preventivna sistematska deratizacija na 
području Općine Usora za 2022. godinu“. – 
izravni sporazum, u sastavu: 

1. Anto Bonić,  predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Ivica Labudović,  član Povjerenstva, 
3. Goran Tadić,  član Povjerenstva, 
4. Mara Džido, 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.  
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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:02-33- 1-2/22                          OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 21.4.2022. 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: 02-11-146 /22 od 26.4.2022. godine, u 
predmetu javne nabave: „Nabava pića i 
osvježenja povodom Dana Općine Usora i Dana 
110. brigade Hrvatskog vijeća obrane Usora za 
2022.  godinu" sukladno članku 107. Statuta 
općine Usora, (''Službeni glasnik općine Usora'', 
broj 5/17), Općinski načelnik don 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 dodjele ugovora o javnoj nabavi 
„Nabava pića i osvježenja povodom Dana 
Općine Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog 
vijeća obrane Usora za 2022.  godinu". – 
izravni sporazum, u sastavu: 

1. Martin Grujo,  predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Mario Pranjić,  član Povjerenstva, 
3. Goran Tadić,  član Povjerenstva, 
4. Ivica Labudović, 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, dana 
4.5.2022. godine (srijeda)  u 12:30h, 

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- 146-2/22                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 29.4.2022. 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: 02-11-144 /22 od 25.4.2022. godine, u 
predmetu javne nabave: „Ugostiteljskih usluga 
za prigodni domjenak povodom Dana Općine 
Usora i Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća 
obrane Usora za 2022. godinu“ 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 
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„Ugostiteljskih usluga za prigodni 
domjenak povodom Dana općine Usora i 
Dana 110. brigade Hrvatskog vijeća obrane 
Usora za 2022. godinu“. – izravni sporazum, u 
sastavu: 

1. Martin Grujo,  predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Mario Pranjić,  član Povjerenstva, 
3. Goran Tadić,  član Povjerenstva, 
4. Ivica Labudović, 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, dana 
5.5.2022. godine (četvrtak)  u 12:30h, 

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- 144-2/22                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 29.4.2022. godine                  Zvonimir Anđelić 
========================================= 

 
 
Na temelju članka 90. Zakona o javnim 
nabavama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 
39/14), Pravilnika o izravnom sporazumu broj  
01-11-546/21 i članaka 107. Statuta općine 

Usora (''Službeni glasnik općine Usora'', broj: 
5/17) a u postupku Izravnog sporazuma za 
javnu nabavu usluga,  broj: 02-19-55-1/22 od 
22.4.2022. godine na Projektu: Pružanje usluga 
revizije glavnog projekta Usorskog kulturnog 
centra, lokalitet Sivša, 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 Izravnog sporazuma za dostavu 
ponuda broj:02-19-55-1/22 od 22.4.2022. 
godine, u sastavu: 
 

1. Ivan Katić, 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 
10.05.2022. godine u 13:30 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 3 
(tri) dana, a izuzetno se može produžiti na 
obrazložen zahtjev Povjerenstva.  
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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- 66/22                              OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 10.5.2022. godine                  Zvonimir Anđelić 
========================================= 
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Sadržaj: 
 

Akti Općinskog načelnika 
 
1. Operativni proračunski kalendar za 

izradu i donošenje Proračuna Općine 
Usora i Dokumenta okvirnog 
Proračuna za razdoblje 2023.-2025. 
godina...........................................str.1.-2. 
 

2. Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke......................................str.2.-3. 

 
3. Odluka o odobravanju sredstava u 

Operativnom planu Proračuna Općine 
Usora za razdoblje 1.4.-30.6.2022. 
godine....................................................str.3. 

 
4. Plan novčanih tokova Proračuna 

Općije Usora za II tromjesečje 2022. 
godine.......................................str.3.-4. 

 
5. Odluka o dodjeli financijskih 

sredstava.........................................str.4.-5. 
 

6. Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke..........................................str.5. 

 
7. Odluka o pokretanju postupka javne 

nabavke......................................str.5.-6. 
 
8. Odluka o pokretanju i izboru 

postupka javne nabavke..................str.6. 
 
9. Odluka o pokretanju postupka javne 

nabavke.................................................str.7. 
 
10. Odluka o usvajanju 1. Izmjene i 

dopune Plana nabava Općine Usora za 
2022. godinu...................................str.7.-8. 

 
11. Odluka o imenovanju Radne 

skupine................................................str.9. 
 

12. Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke......................................str.9.-10. 

 
13. Odluka o pokretanju postupka javne 

nabavke......................................str.10. 
 
14. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu..............................str.11. 

 
15. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu........................str.11.-12. 
 
16. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu..............................str.12. 
 
17. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu........................str.12.-13. 
 
18. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu.......................str.13.-14. 
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