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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 7 
 

14.7.2022.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 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 i Planu javnih 
nabava za 2022. godinu, u predmetu dodjele 
ugovora o javnoj nabavi radova: „Izgradnja 
sportske dvorane, faza IV., općina Usora“, 
Općinski načelnik  d o n o s i : 
 
 

O  D  L  U  K  U  
o pokretanju postupka javne nabavke  

 
 
1. Odobrava se pokretanje postupka javne 

nabave: „Izgradnja sportske dvorane, 
faza IV., općina Usora“ 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 
iznosi  180.000,00 KM bez uračunatog 
PDV-a. 

 
3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke 

financirat će se iz Proračuna općine 
Usora. 

 
4. Postupak javne nabave iz tačke 1. ove 

Odluke će se provesti putem otvorenog 
postupka za dostavu  

 

 
ponuda za radove, sukladno Zakonom o 
javnim nabavkama BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

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

 
6. Za provođenje postupka javne nabave 

zadužuju se Služba za gospodarstvo i 
financije. 

 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
 
Broj: 02-19-62/22                       OPĆINSKI NAČELNIK                      
Datum: 6.5.2022. godine               Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 114. stavak 1. Zakona o 
organizaciji uprave u Federaciji BiH 
(„Službene novine FBiH“ broj: 35/05), 
članaka 41. i 107.  Statuta Općine Usora 
(„Službeni glasnik Općine Usora„ broj: 
5/17), članka 65. Pravilnika o knjigovodstvu 
u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“ 
broj: 60/14) i članka 16. Naputka 
Računovodstvenih politika za Proračun, 
proračunske korisnike i Riznicu („Službeni 
glasnik Općine Usora“ broj: 9/17) Općinski 
načelnik Općine Usora d o n o s i :  

 

mailto:info@usora.com
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O D L U K U  
o  načinu knjiženja i likvidacije 

rashodovanih stalnih sredstava (opreme) sa stanjem na  
dan 31.05.2022. godine 

 
 Članak 1. 

 

Rashoduje se dotrajala i neupotrebljiva  stalna sredstva  nabavne vrijednosti 2.722,54 KM, 
ispravka vrijednosti 2.722,54 KM i sadašnje vrijednosti 0,00 KM na teret pravnog lica Općine 
Usora. Rashoduje, isknjižava se sljedeća oprema na teret proračuna Općine Usora: 
 

 
Ind.broj Naziv opreme Datum 

nabave 
Nabavna 
vrijednosti 

Ispravka 
vrijednosti 

Sadašnja 
vrijednost 

620-
000212 

Računar Asus 30.11.2009. 1.123,44 1.123,44 0,00 

819-
000081 

Računar Dell 16.07.2015 269,10 269,10 0,00 

      -000211 Monitor Samsung 30.11.2009. 0,00 0,00 0,00 

      -000080 Monitor Asus 16.07.2015. 0,00 0,00 0,00 

      -000156 Računar Fujitsu  0,00 0,00 0,00 

      -000108  Monitor HP  0,00 0,00 0,00 

626-
000231 

Računar Des.Dell-Opti 11.03.2010. 1.330,00 1.330,00 0,00 

      

      

 Ukupno:  2.722,54 2.722,54 0,00 

 
Članak 2. 

 

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

Članak 3. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku Općine 
Usora” a primjenivati će se od 01.06.2022. godine. 
 

Broj: 02-11-237/22                                                                                                                                        OPĆINSKI NAČELNIK                     
Datum: 10.6.2022. godine                                                                                                                                Zvonimir Anđelić 
===================================================================================== 

 
 
 
Na temelju članka 90. Zakona o javnim 
nabavama Bosne i Hercegovine («Službeni 
glasnik BiH» broj 39/14), u skladu sa 
Pravilnikom o postupku izravnog 
sporazuma Općine Usora broj: 02-11-
546/21 od 9.12.2021. godine, u predmetu 
javne nabave: „Usluge centraliziranog 
knjigovodstva za mjesne zajednice Općine 
Usora“ 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 ponovnom pokretanju postupka javne 

nabave 
 
1. Odobrava se ponovno pokretanje 

postupka javne nabave usluga „Usluge 
centraliziranog knjigovodstva za mjesne 
zajednice Općine Usora“. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 
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iznosi  5.100,00 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 
614100. 

 
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: 02-11-246/22                    OPĆINSKI NAČELNIK                      
Datum: 16.6.2022. 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 Općine Usora 
broj: 02-11-546/21 od 9.12.2021. godine, u 
predmetu javne nabave: „Usluge stručno-
tehničkog nadzora nad izvođenjem radova 
na projektu: „Izgradnja sportske dvorane, 
faza IV., općina Usora“ 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 projektu: „Izgradnja 
sportske dvorane, faza IV., Općina 
Usora“. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke 

iznosi  3.500,00 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: 02-19-100/22                    OPĆINSKI NAČELNIK                      
Datum: 21.6.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
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 rukovoditelja odgovornog 
za financijsko upravljanje i kontrolu 

 
I. 

Određuje se Anto Bonić, pomoćnik 
načelnika – šef Službe za gospodarstvo i 
financije, kao rukovoditelj Radne skupine, 
odgovoran za uspostavljanje i razvoj, te za 
provođenje financijskog upravljanja i 
kontrole u Općini Usora. 
 
Određuje se Martin Grujo, pomoćnik 
načelnika – šef Službe stručnih, općih 
poslova i društvenoh djelatnosti, za 
zamjenika rukovoditelja Radne skupine. 
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Određuje se Anto Bonić, pomoćnik 
načelnika – šef Službe za gospodarstvo i 
financije, za koordinatora Radne skupine. 
 

II. 
Za obavljanje operativnih poslova na 
uvođenju i razvoju sustava financijskog 
upravljanja i kontrole (u daljem tekstu FUK) 
u Općini i donošenje strategije upravljanja 
rizicima, bit će imenovana radna skupina, 
koja će za svoj rad odgovarati rukovoditelju 
odgovornom ua uspostavljanje i razvoj, te 
za provođenje sustava finacijskog 
upravljanja i kontrole i Načelniku Općine. 
 

III. 
Ova Odluka stupa na snagu 28.4.2022. 
godine i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Usora. 
 
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka 
o imenovanju koordinatora za finacijsko 
upravljanje i kontrolu broj:02-14-224/17 
od 8.6.2017. godine. 
 

IV. 
S ovom Odlukom upoznati sve zaposlene u 
Općini Usora. 
 
 
Broj: 02-11-147/22                    OPĆINSKI NAČELNIK                      
Datum: 27.4.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 69. Zakona o organizaciji 
organa uprave u Federaciji Bosne i 
Hercegovine („Službene novine Federacije 
BiH, broj 35/05), članka 40, stavak 1. i 
članka 107. u vezi s člankom 41. Statuta 
Općine Usora („Službeni glasnik općine 
Usora“ broj 5/17), Općinski načelnik  
d o n o s i  
 

R j e š e n j e  
 
1. Anto Bonić, rukovodeći državni 

službenik općine Usora, za vrijeme 
privremene odsutnosti Općinskog 
načelnika Općine Usora Zvonimira 
Anđelić, odnosno za vrijeme korištenja 
godišnjeg odmora u trajanju 5 (pet) 
radnih dana, počev od 23. svibnja 2022. 
godine pa do povratka s godišnjeg 

odmora zaključno s 27. 5. 2022. godine, 
istoga zamjenjuje u obavljanju njegovih 
dužnosti i ovlaštenja, sukladno Zakonu i 
Statutu općine. 

 
2. Ovlaštenja iz točke 1. ovoga Rješenje 

imenovani će izvršavati na način kojim se 
osigurava kontinuitet izvršavanja 
utvrđenih poslova u Jedinstvenom 
općinskom organu uprave, obavljajući u 
najvećoj mjeri konzultacije sa Općinskim 
načelnikom i postupajući prema 
njegovim uputama, sukladno Zakonu i 
Statutu općine. 

 
3. Imenovani će poslove i ovlaštenjima iz 

točke 1. i 2. ovoga Rješenja obavljati 
paralelno sa poslovima na koje je 
postavljen.  

 
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom 

donošenja, a primjenjuje se od 23. 
svibnja 2022. godine pa do povratka 
Općinskog načelnika s godišnjeg odmora, 
i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Usora. 

 
 

Broj:02-30- 190/22                   OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 20.5.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju Ugovora o izradi Glavnog 
projekta ''Usorskog kulturnog centra'', 
lokalitet Sivša, Općina Usora broj: 02-19-
52/22 od 13.04.2022. 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 Povjerenstva za praćenje 

izrade  Glavnog projekta „Usorskog 
kulturnog centra'', lokalitet Sivša, ispred 

Općine Usora 
 

I 
U Povjerenstvo za praćenje izrade Glavnog 
projekta ''Usorskog kulturnog centra'', 
lokalitet Sivša, Općina Usora, imenuju se: 

 
- Anto Bonić, dipl.ing.prom.,   
- Dario Katić, dipl.ing.građ. i 
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- Ivan Katić, ing. geod., 
 

II 
Zadatak Pojerenstva ispred općine ima za 
obvezu slijedeće: 
 

- Aktivno sudjelovanje u izradi svih 
dijelova Glavnog projekta „Usorskog 
kulturnog centra'', lokalitet Sivša, Općina 
Usora.  

- Redovite aktivnosti tijekom provdbe 
projekta, redovita asistencija izraditelju i 
revidentu projekta, osiguranje prisustva 
relevantih predstavnika po potrebi a za 
potrebe izrade projekta.   

- Po okončanju izrade projekta 
sudjelovanje u radu za prijem, 
konačnom obračunu i primopredaji 
projekta, te eventualno otklanjanje 
nedostataka pri izradi projekta. 

 
III 

U slučaju odsustva jednog od imenovanih 
članova općinski Načelnik određuje službene 
osobe koje ga mijenjaju dok odsustvo traje. 

 
IV 

Mandat Povjerenstva  traje od dana 
donošenja ovoga Rješenja do okončanja svih 
poslova vezanih za Ugovor 02-19-52/22 od 
13.04.2022. godine. 

 
V 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i ima se objaviti u „Službenom 
glasniku Općine Usora“. 
 
 
Broj:02-19- 85/22                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 25.5.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članaka 41. i 107. Statuta Općine 
Usora (''Službeni glasnik Općine Usora'', 
broj: 5/17) i Ugovora broj: 02-19-70/22 od 
11.5.2022. godine, a vezano za realizaciju 
Projekta: „Uređenje parkirnih površina kod 
Središnjeg spomen obilježja povodom Dana 
općine Usora i 110. brigade HVO Usora” 
Srednja Omanjska bb, Usora, Općinski 
načelnik  d o n o s i: 
 

R  J  E  Š  E  N  J  E 

o imenovanju  Povjerenstva za 
primopredaju radova i konačan obračun 

 
I 

Imenuje se Povjerenstvo za primopredaju i 
konačan obračun radova za Projekt: 
„Uređenje parkirnih površina kod 
Središnjeg spomen obilježja povodom Dana 
općine Usora i 110. brigade HVO Usora” 
Srednja Omanjska bb, Općina Usora, prema 
Ugovoru broj: 02-19-70/22 od   11.5.2022. 
godine, zaključenog između Općine Usora 
kao naručitelja i firme „Penava Kop“ d.o.o. 
Žabljak, Usora, kao izvođača radova, u 
sastavu:   
1. Mario Pranjić, član 
2. Dijana Katić, član  
3. Goran Tadić, član 

 

II 
Povjerenstvo će pristupiti primopredaji 
radova i konačnom obračunu dana  
1.6.2022. godine u 11.00 sati. 

 
III 

Zadatak Povjerenstva je da prilikom 
primopredaje radova utvrdi sve relevantne 
podatke vezane za realizaciju Ugovora, 
odnosno da utvrdi da li su radovi izvedeni 
prema predmetnom Ugovoru, eventualne 
nedostatke, pregled garantnih listova i 
certifikata, dan okončanja radova i 
eventualna prekoračenja. Prilikom 
konačnog obračuna Povjerenstvo će utvrditi 
međusobna financijska prava i obveze 
potpisnika Ugovora, utvrditi vrijednost 
ugovorenih i izvršenih radova, pregledati 
ispostavljenu okončanu situaciju, 
eventualna prekoračenja, naknade štete i 
zatezne kamate.    
 

IV 
Povjerenstvo je dužno sačiniti zapisnik o 
primopredaji i konačnom obračunu radova 
gdje će se utvrditi sva međusobna prava 
naručitelja radova i izvođača radova. 
  

V 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u ''Službenom glasniku Općine 
Usora''. 
 
Broj:02-19- 88/22                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 31.5.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 
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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, broj 02-19-62/22 
od 6.5.2022. godine, u predmetu dodjele 
ugovora u javnoj nabavi radova za projekt 
„Izgradnja sportske dvorane, faza IV., 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 IV., 
općina Usora“, pokrenutog Odlukom o 
pokretanju postupka javne nabave, broj: 02-
19-62/22 od 6.5.2022. godine, prema 
Obavijesti o nabavi broj 715-7-1-3-5-3-8/22 
od 26.5.2022. godine,u sastavu: 
 

1. Martin Grujo, predsjedatelj 
Povjerenstva, 

2. Goran Tadić, član  Povjerenstva 
3. Mario Pranjić, član  Povjerenstva  
4. Ivica Labudović,  tajnik Povjerenstva. 

 
Članak 2. 

 

Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, 
pristupa otvaranju ponuda 15.6.2022. 
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 

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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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- 62-3/22                  OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 31.5.2022. 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 02-19-58/22 
od 29.4.2022. godine, u predmetu dodjele 
ugovora u javnoj nabavi radova za projekt 
„Utopljavanje zgrade „JKP“ Usora“ doo 
Sivša“.“,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: 
„Utopljavanje zgrade „JKP“ Usora“ doo 
Sivša“, pokrenutog Odlukom o pokretanju 
postupka javne nabave, broj: 02-19-58/22 
od 29.4.2022. godine, prema Obavještenju 
o javnoj nabavci na portalu javnih nabava 
broj: 715-7-3-4-3-6/22 od 29.4.2022. 
godine i Ispravka obavijesti broj: 715-7-3-4-
8-9/22 od 1.6.2022. godine,u sastavu: 
 

1. Goran Tadić, predsjedatelj 
Povjerenstva, 

2. Martin Grujo, član  Povjerenstva, 
3. Mario Pranjić, član  Povjerenstva, 
4. Ivica Labudović,  tajnik Povjerenstva. 

 
Članak 2. 

 

Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, 
pristupa otvaranju ponuda 16.6.2022. 
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.  

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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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 
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- 58-4/22                  OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 13.6.2022. 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 ponovnom 
pokretanju postupka javne nabave, broj: 02-
11-246/22 od 16.6.2022. godine, u 
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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 javnu nabavu 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. Goran Tadić,  član Povjerenstva 
3. Ivica Labudović,  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,   
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- 246-2/22                OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 23.6.2022. 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: 02-19-100/22 
od 21.6.2022. godine, u predmetu javne 
nabave: „Usluge stručno-tehničkog nadzora 
nad izvođenjem radova na projektu: 
„Izgradnja sportske dvorane, faza IV., općina 
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 javnu nabavu u 
predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
„Usluge stručno-tehničkog nadzora nad 
izvođenjem radova na projektu: 
„Izgradnja sportske dvorane, faza IV., 
općina Usora“. – izravni sporazum, u 
sastavu: 
 

1. Anto Bonić, predsjedatelj 
Povjerenstva, 

2. Goran Tadić,  član Povjerenstva 
3. Ivica Labudović,  član Povjerenstva i 
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,   
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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:02-19- 100-2/22                OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 23.6.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 

 
Na temelju članka 180. i članka  184. stavak 
1.  točka 6. i stavak 2. i 3.  Zakona o zaštiti i 
spašavanju  ljudih i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća («Službene 
novine FBiH» broj: 39/03, 22/06 i 43/10), 
članka IV i VI Odluke o uvjetima i načinu  
korištenja sredstava ostvarenih na temelju 
posebne  naknade  za zaštitu od prirodnih i 
drugih nesreća («Službene novine FBiH» 
broj: 4/12 i 80/13), članka 41. i 107. 
Statuta Općine Usora («Službeni glasnik 
Općine Usora» broj: 5/17), Odluke o 
izvršenju  proračunu Općine Usora za 2022. 
godinu («Službeni glasnik Općine Usora» 
broj: 10/21), Općinski načelnik d o n o s i: 

 
R J E Š E N J E 

o izdvajanju sredstava od posebne 
naknade za zaštitu  

od prirodnih i drugih nesreća 
 
1. Na temelju  Ugovora   broj:02-19-

122/21 od 08.11.2021. godine o 
izvođenju   radova sanacije mostića na 
lokalnoj prometnici  izvršit će se od 

strane grupe ponuditelja „Ćosićpromex“ 
d.o.o. Žabljak, i nadzor ponuditelja 
IngArt d.o.o., Žabljak.  Izvođenje radova 
na Sanaciji  mostića na lokalonoj 
prometnici  nastale usljed poplava  
financirati će se iz  sredstava  
prikupljenih od posebne naknade  za 
zaštitu od prirodnih i drugih nesreća. 

 

2. Iznos potrebnih sredstava za  
izvođenjem radova  iznosi 6.396,95  KM  
sa  PDV-om. 

        

3. Odobrena sredstva iz prethodnog 
stavka isplatiti će se iz Proračuna 
Općine Usora za 2022. godinu, razdjel 9 
Kapitalni  transfer, pozicija 90105-01 
Kapitalni transfer  sredstva Općina-CZ, 
ekonomski kod 615 116, sa 
transakcijskog računa broj 
1011610071935594. 

 

4. Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 

Na temelju Zahtjeva MZ-a, Općinski Načelnik 
putem Općinskog stožera Civilne zaštite 
Općine Usora  izvršili su obilazak  lokalne 
prometnice  radi uvida u štetu nastale od 
poplave. Nakon obilnih padalina u 
naseljenom  mjestu Makljenovac došlo je do 
oštećenja mostića  koje su postale štetne za 
prometovanje motornim vozilima usljed 
potkopavanja i mogućeg urušenja. Sanacija 
mostića predviđa radove izgradnje krila 
mostića sa betoniranjem, čišćenje kanala i 
postavljanje odvodnih cijevi. Na temelju 
Odluke o uvjetima i načinu korištenja 
sredstava ostvarenih na temelju posebne 
naknade za zaštitu od prirodnih i drugih 
nesreća  („Službene novine F BiH“ broj 4/12 
i 80/13), sredstva iz tekućeg godišnjeg 
priliva i neutrošena sredstva iz predhodne 
godine mogu se koristit za financiranje 
potreba  Civilne zaštite u skladu sa točkom 
6. i stav 6. i 7. članka 184. Zakona. Općina 
Usora trenutno nema obezbjeđena sredstva 
iz drugih izvora financiranja, pristupilo se 
donošenju ovog rješenja. 
 
 
Broj:02-11- 261/22                OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 21.6.2022. godine           Zvonimir Anđelić 
======================================= 
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Na temelju članka 1. Zakona o prenošenju 
nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za 
djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja 
na Općinu Usora (“Službene novine Ze-do 
kantona”, broj: 5/15), Odlukom o osnovnoj 
školi („Službeni glasnik Općine Usora” broj: 
2/19 i 5/20) i Odlukom o srednjoj školi 
(„Službeni glasnik Općine Usora” broj: 9/19 
i 11/19), Općinski načelnik  donosi: 
 
 

U P U T S T V O 
o angažiranju nestručnih nastavnika za 

verificirano i instruktivno  
izvođenje nastave  

u školskoj 2022./2023. godini  
u školama na području Općine Usora 

 
 

I 
Kada se u predmetnoj nastavi, u osnovnoj i 
srednjoj školi na području Općine Usora, za 
ukupan fond nastavnih sati ne može 
osigurati stručni nastavni kadar u skladu sa 
zahtjevima nastavnih planova i programa, 
uključujući i mogućnost primjene članaka 
28. i 72. Odluke o osnovnoj školi („Službeni 
glasnik Općine Usora” broj: 2/19 i 5/20) i 
članaka 30. i 116. Odluke o srednjoj školi 
(„Službeni glasnik Općine Usora” broj: 9/19 
i 11/19) za verificiran rad u školskoj 
2022./2023. godini (na određeno vrijeme – 
do osiguravanja stručnog kadra), 
odobravaju se i slijedeća rješenja: 
 

a) Za verificirano izvođenje nastave u 
osnovnoj i srednjoj školi mogu biti 
angažirani apsolventi određenog 
predmeta, uz uvjet da imaju položenu 
metodiku nastavnog predmeta. 
 

b) U srednjoj školi nastavu određenog 
nastavnog predmeta mogu verificirano 
izvoditi nastavnici istog nastavnog 
predmeta osnovne škole, te osobe koje 
su na fakultetu diplomirale određeni 
predmet bez nastavnog usmjerenja i 
dopunskim psihološko-pedagoško-
metodičkim obrazovanjem stečenim na 
fakultetu koji obrazuje nastavnike (npr. 
diplomirani biolog, diplomirani fizičar, 
diplomirani matematičar itd.) 

 

c) Nastavu iz predmeta električna 
mjerenja mogu verificirano izvoditi 

diplomirani inžinjeri elektrotehnike, svi 
smjerovi koji nisu navedeni u 
nastavnim planovima i programima. 

 

d) Nastavu iz predmeta električna kola 
mogu verificirano izvoditi diplomirani 
inžinjeri elektrotehnike, svi smjerovi 
koji nisu navedeni u nastavnim 
planovima i programima. 
 

e) Nastavu iz predmeta Latinski jezik 
mogu verificirano izvoditi profesori koji 
su tijekom studija na fakultetu imali 
minimalno 2 (dva) semestra Latinskog 
jezika. 

 

f) Nastavu iz predmeta likovna kultura u 
osnovnoj školi mogu verificirano 
izvoditi nastavnici / profesori povijesti 
umjetnosti sa položenom pedagoško-
psihološko-didaktičko-metodičkom 
grupom predmeta. 

 
II 

Kada se u predmetnoj nastavi, u osnovnoj i 
srednjoj školi na području Općine Usora ne 
može osigurati stručni nastavni kadar u 
skladu sa nastavnim planovima i 
programima, niti po odobrenim rješenjima 
iz točke 1. ovog Uputstva, mora se 
organizirati instruktivna nastava koja se 
verificira na kraju nastavne godine 
polaganjem razrednih ispita u skladu sa 
važećim Pravilnikom. Za instruktivno 
izvođenje nastave može biti angažiran 
nastavnik sa visokom ili višom stručnom 
spremom, a u skladu sa određenim 
sklonostima kandidata prema nekom 
nastavnom predmetu. 
 

III 
Nestručni nastavnici koji nastavu izvode 
instruktivno ne mogu biti članovi nijedne 
ispitne komisije. Nestručni nastavnici koji 
nastavu izvode verificirano ne mogu biti 
članovi ispitne komisije na završnim i 
maturskim ispitima. 
 

IV 
 

Škole su dužne raspisati najmanje dva 
natječaja za osiguravanje potrebnog 
nastavnog kadra za određenu školsku 
godinu (jedan natječaj na početku nastavne 
godine i jedan natječaj tijekom nastavne 
godine – na polugodištu). Natječaj je 
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obvezno raspisivati za sve sate preko 
nastavne norme. 
 

V 
 

Ukoliko se na natječaj ne jave kandidati koji 
ispunjavaju uvjete propisane NPP-om, 
prijem kandidata će se vršiti u skladu sa 
ovim Uputstvom. 
 

VI 
 

U rješenju o prijemu nestručnog nastavnika  
čiji je rad verificiran na određeno vrijeme, ili 
nastavu može izvoditi samo instruktivno, 
treba stajati da se prima do popune radnog 
mjesta stručnim kadrom, a najkasnije: 
 
a) Do kraja prvog polugodišta (kada se 

mora ponovo raspisati natječaj za to 
radno mjesto), 
 

b) Do kraja nastavne godine ako jer prijem 
izvršen po natječaju raspisanom na 
polugodištu. 

 
VII 

 

Bodovanje nestručnih kandidata po 
raspisanom natječaju vrši se sukladno 
Kriterijima o načinu bodovanja kandidata 
prilikom zasnivanja radnog odnosa 
nastavnika, stručnih suradnika i odgajatelja 
i ostalih zaposlenika u osnovnoj i srednjoj 
školi na području Općine Usora („Službeni 
glasnik Općine Usora“, broj: 9/17). 
 

VIII 
 

Nastavnik koji je u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme može biti, uz osobnu 
suglasnost, preraspoređen na rad u školskoj 
knjižnici, uz obvezu da se putem tečaja (u 
organizaciji stručnih osoba i ustanova 
registriranih za tu djelatnost) osposobi za 
taj rad. Radno mjesto ovako osposobljenog 
knjižničara tretira se kao radno mjesto 
stručnog suradnika u školi. 
 
Kada se nakon provedene natječajne 
procedure ne raspolaže sa stručnim 
kadrom, rad u školskoj knjižnici može 
obavljati nastavnik koji je u radnom odnosu 
na neodređeno radno vrijeme, uz osobnu 
suglasnost, kojem se taj rad planira kao 
vannastavna aktivnost. 

IX 
 

Nastavnik koji je u radnom odnosu na 
neodređeno vrijeme može biti, uz osobnu 
suglasnost, u okviru nastavne norme, 
preraspoređen na rad na poslove gdje bi 
njegova nastava bila verificirana u skladu sa 
ovim Uputstvom. 
 

X 
 

Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u „Službenom glasniku Općine 
Usora“. 
 
 
Broj: 02-34-24/22       OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana, 27.6.2022. godine             Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 
 

Sukladno članku 27., a u vezi s člankom 36. 
Statuta JP ¨Radio-Usora¨ d.o.o. Usora 
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj 3/22), 
Skupština JP „Radio-Usora“ d.o.o. Usora  
d o n os i :  
 

R J E Š E N J E   
o imenovanju Povjerenstva za izbor 
kandidata za članove Uprave Javnog 

poduzeća 
 

I. 
U Povjerenstvo za izbor kandidata za 
članove Uprave Javnog poduzeća „Radio-
Usora“ d.o.o. Usora imenuju se: 
 

1. Anto Bonić, predsj. Povjerenstva 
2. Martin Grujo, član  Povjerenstva i  
3. Mara Džido, članica i tajnica 

Povjerenstva. 
 

II. 
Zadaća Povjerenstva je raspisivanje 
natječaja za izbor i imenovanje članova 
Uprave JP „Radio-Usora“ d.o.o. Usora koji će 
se objaviti u Službenom glasniku Općine 
Usora, oglasnoj ploči u Općini Usora i 
Javnom poduzeću, web stranicama Općine 
Usora, Službenim novinama FBiH i najmanje 
jednom dnevnom listu, te sredstvima javnog 
informiranja na području općine Usora 
(Radio Usora i drugo). 
 
Povjerenstvo utvrđuje da li svi prijavljeni 
kandidati ispunjavaju uvjete natječaja, 
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obavlja razgovor/ intervju i ocjenjuje 
kandidate, te utvrđuje rang-listu uspješnih 
kandidata koju dostavlja Skupštini Javnog 
poduzeća, koja sačinjava konačnu listu 
kandidata s prijedlogom člana Uprave-
ravnatelja s rang-liste kandidata koju utvrdi 
Povjerenstvo, uz svoju suglasnost dostavlja 
Nadzornom odboru koji vrši konačno 
imenovanje. 
 

III. 
Povjerenstvo iz točke I. ovoga Rješenja 
donosi Poslovnik o svom radu.  
 

IV. 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i 
objavit će se u Službenom glasniku Općine 
Usora. 
 
 

Broj: 50/22                        OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana, 24.5.2022. godine             Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 29. Statuta JP Radio – 
Usora d.o.o. Usora (“Službeni glasnik Općine 
Usora” broj:3/22), nakon pribavljene 
prethodne suglasnosti Skupštine JP, 
Nadzorni odbor JP Radio – Usora d.o.o. 
Usora na sjednici održanoj 7.7.2022. godine 
donio je:  
 

O D L U K U  
o imenovanju ravnatelja  

JP Radio – Usora d.o.o. Usora 
 

Članak 1. 
 

Danijel Artmagić, Bachelor geografije iz 
Sivše imenuje se za ravnatelja u JP Radio – 
Usora d.o.o. Usora na razdoblje od 4 (četiri) 
godine, počev od 7.7.2022. godine. 
 

Članak 2. 
 

Sa imenovanim će se zaključiti poseban 
Ugovor kojim će se regulirati prava I obveze  
 

Članak 3. 
 

Ova će se Odluka provesti u nadležnom 
registarskom sudu. 
 
 
 
 

Članak 4. 
 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u “Službenom glasniku Općine 
Usora”. 
 
 

Broj: 70/22                     PREDSJEDNICA NO 
Dana, 7.7.2022. godine       Daliborka Matošević 
======================================= 
 
 

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 2. 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 
2. Izmjena i dopuna Plana nabava za 2022. 
godinu (Plan u tablici) je prilog  ove Odluke 
i čini njen sastavni  dio. 
 

III 
2. 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 
17.6.2022. godine. 
 

Broj: 02-11-24-2/22       OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana, 17.6.2022. godine             Zvonimir Anđelić 
======================================= 

http://www.usora.com/
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2. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVA ZA 2022. GODINU OPĆINA USORA 
 
 

USLUGE 

UKUPNO USLUGE  31.500,00     

 
 

RADOVI 

11. 
Izrada i postavljanje tabli sa kućnim brojevima i 
nazivima ulica na području općine Usora 

44423460-3 
34928410-5 
34928470-3 

34.150,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Lipanj-srpanj Srpanj-kolovoz Proračun (615500) 

12. 
Povećanje energetske učinkovitosti izvorišta Bare, 
lokalitet Srednja Omanjska, Općina Usora 

44611500-1 
45262200-3 
45262300-4 

109.000,00 
Otvoreni 
postupak  Lipanj-srpanj Srpanj-kolovoz Proračun (821200) 

 

UKUPNO RADOVI 
 

1.132.500 
    

 

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI) 
 

1.221.700,00 
    

 

 
 
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 
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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 i 
prema ukazanoj potrebi, Općinski  načelnik 
donosi: 

 
 

ODLUKU 
o usvajanju 3. 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 
3. Izmjena i dopuna Plana nabava za 2022. 
godinu (Plan u tablici) je prilog  ove Odluke 
i čini njen sastavni  dio. 
 

III 
3. 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 „Službenom 
glasniku Općine Usora", a primjenjuje se od 
22.6.2022. godine. 
 
 
Broj: 02-11-24-3/22       OPĆINSKI NAČELNIK 
Dana, 22.6.2022. godine             Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 

http://www.usora.com/


14.7.2022.god.          Službeni glasnik Općine Usora          Broj:7    Stranica  16. 

 
3. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVA ZA 2022. GODINU OPĆINA USORA 

 

 

USLUGE 

UKUPNO USLUGE  31.500,00     

 
 

RADOVI 

1. 
Rekonstrukcija i zamjena unutarnje i vanjske  
rasvjete na zgradi općine Usora 

45310000-3 
31500000-1 

5.000,00 Izravni sporazum Lipanj-srpanj Srpanj-kolovoz Proračun (821600) 

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

60.000,00 
Konkurentski 

zahtjev 
Lipanj-srpanj Srpanj-kolovoz 

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

 

UKUPNO RADOVI 
 

1.142.500 
    

 

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI) 
 

1.231.700,00 
    

 

 
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 
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Sadržaj 
 
Akti Općinskog načelnika 
 
1. Odluka o pokretanju postupka javne 

nabavke.........................................str.1. 
 

2. Odluka o načinu knjiženja i 
likvidacije rashodovanih stalnih 
sredstava (opreme) sa stanjem na 
dan 31.05.2022. godine............str.1.-2. 

 
3. Odluka o ponovnom pokretanju 

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

nabavke.........................................str.3. 

 
5. Odluka o imenovanju rukovoditelja 

odgovornog za finacijsko upravljanje 
i kontrolu.................................str.3.-4. 

 
6. Rješenje o ovlaštenju....................str. 4. 

 
7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za praćenje izrade  Glavnog projekta 
„Usorskog kulturnog centra'', 
lokalitet Sivša, ispred Općine 
Usora........................................str.4.-5. 

 
8. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za primopredaju radova i konačan 
obračun...........................................str.5. 

 
9. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu..........................str.6.-7. 

 
10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu..........................str.7.-8. 
 
11. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu..........................str.8.-9. 
 
12. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za javnu nabavu.......................str.9.-10. 
 
13. Rješenje o izdvajanju sredstava za 

posebne naknade za zaštitu od 
prirodnih i drugih nesreća........str.10. 

 
14. Uputstvo o angažiranju nestručnih 

nastavnika za verificirano i 

instruktivno izvođenje nastave u 
školskoj 2022./2023. godini u 
školama na području Općine 
Usora.........................................str.11.-12. 

 
15. Rješenje o imenovanju Povjerenstva 

za izbor kandidata za članove 
Uprave Javnog poduzeća....str.12.-13. 

 
16. Odluka o imenovanju ravnatelja JP 

Radio - Usora d.o.o. Usora..........str.13. 

 
17. Odluka o usvajanju 2. Izmjene i 

dopune Plana  nabava  Općine Usora 
za 2022. godinu .....................str.13.-14. 

 
18. Odluka o usvajanju 3. Izmjene i 

dopune Plana  nabava  Općine Usora 
za 2022. godinu .....................str.15.-16. 
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