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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: opcina.usora1@tel.net.ba 
Web adresa: www.usora.com 

 

Godina:XVII Broj:5. 
 

29.06.2015.godine 
 

USORA 

Tisak: OPĆINA  USORA 
Godišnja pretplata 35 KM 

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

Intesa Sanpaolo banka 
Poslovnica Jelah 

 
“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi 

                                                                                         
Na temelju članka 23. Statuta općine 
Usora („Službeni glasnik općine Usora“ 
broj:2/08), članka 22. Odluke o javnim 
priznanjima općine Usora („Službeni 
glasnik općine Usora“ broj:3/12) a na 
prijedlog Povjerenstva za odlikovanja i 
općinska priznanja Općinsko vijeće općine 
Usora na svojoj XXIX redovitoj sjednici 
održanoj 08.05.2015. godine d o n o s i: 
 

O D L U K U  
o dodjeli javnog priznanja  

općine Usora za 2015. godinu 
 

Članak 1.  
 

Povodom 15. svibnja, Dana općine Usora, 
dodjeljuje se općinsko priznanje općine 
Usora za 2015. godinu, kao znak priznanja 
za iznimna postignuća, uspjehe i doprinos 
od osobitog značaja za razvitak i ugled 
općine Usora i to 
 

1. Godišnja plaketa općine Usora - 1 
priznanje  -      Ivica Joskić 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u Službenom 
glasniku općine Usora. 
 
 
Broj:01-05-118/15              PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 11.05.2015. godine         Ivo Suvala 
======================================= 

 
Općinsko vijeće Usora na temelju članka 
105. Statuta općine Usora („službeni 
glasnik općine Usora“ broj:2/08), na 
svojoj XXX redovitoj sjednici održanoj 
dana 05.06.2015. godine na prijedlog 
Općinskog načelnika donosi: 
 

ODLUKU  
o dodjeli novčane pomoći porodiljama 
sa područja općine Usora koje nisu u 

radnom odnosu  
 
 

I OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 
Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, način i 
postupak ostvarivanja prava na dodjelu 
novčane pomoći porodiljama koje imaju 
prebivalište i stvarno mjesto boravišta na 
području općine Usora. 
 

Članak 2. 
(Korisnici prava) 
Pravo na dodjelu novčane pomoći imaju 
porodilje sa područja općine Usora koje 
nisu u radnom odnosu.  

 
Članak 3. 

(Visina pomoći) 
Novčana pomoć se ostvaruje u vidu 
mjesečne pomoći u iznosu od 200,00 KM 
za prvih šest mjeseci nakon poroda. 
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U slučaju da porodilja jednim porodom 
rodi dvoje ili više djece, visina novčane 
pomoći se dodjeljuje za svako dijete 
pojedinačno. 
 
II POSTUPAK DODJELE POMOĆI 
 

Članak 4. 
(Podnošenje zahtjeva) 
Zahtjevi za dodjelu novčane pomoći 
podnose se Službi stručnih,općih poslova i 
društvenih djelatnosti.  
 

Članak 5. 
(Potrebna dokumentacija) 
Zahtjev za dodjelu novčane pomoći 
podnosi se na posebnom obrascu uz koji 
se prilaže fotokopija osobne karte i 
uvjerenje o prebivalištu porodilje i oca 
djeteta, dokaz o neuposlenosti za 
porodilju, izvadak iz MKR-ih za 
novorođenče, izjava o zajedničkom 
domaćinstvu – kućna lista i broj tekućeg 
računa banke.  
 

Članak 6. 
(Izdavanje rješenja) 
Na temelju podnesenog zahtjeva sa 
potrebnom dokumentacijom iz članka 5. 
ove Odluke, služba stručnih, općih 
poslova i društvenih djelatnosti općine 
usora će donijeti rješenje o odobravanju 
pomoći, odbacivanju ili odbijanju 
zahtjeva. 
O žalbi na rješenje općinske Službe 
rješava Općinski načelnik. 
 

Članak 7. 
(Isplata novčane pomoći) 
Osplatu novčane pomoći vršit će Služba 
za gospodarstvo i financije općine Usora 
putem tekućih računa korisnika pomoći. 
 

Članak 8. 
(Sredstva za ostvarivanje prava) 
Sredstva za realizaciju ove Odluke 
osigurana su u Proračunu općine Usora za 
2015. godinu.  
 

Članak 9. 
(Stupanje na snagu)  
Odluka stupa na snagu danom donošenja i 
objaviti će se u Službenom glasniku 
općine Usora a primjenjivat će se od 

01.01.2015. godine do 31.12.2015. 
godine. 
 
 
Broj:01-05-150/15              PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 11.06.2015. godine        Ivo Suvala 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 23. i 102. Statuta 
općine Usora («Službeni glasnik općine 
Usora» broj: 2/08) i članaka 80. i 85. 
Poslovnika o radu Općinskog vijeća općine 
Usora («Službeni glasnik općine Usora» 
broj:5/05 i 7/05) Općinsko vijeće općine 
Usora na svojoj XXIX redovitoj sjednici 
održanoj dana 08.05.2015. godine           
d o n o s i 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

Članak 1. 
 

Usvaja se prijedlog za prilagođavanje 
međuentitetske linije razgraničenja 
između općine Usora i Grada Doboja. 
 

Članak 2. 
 

Ovlašćuje se Načelnik općine Usora da sa 
predstavnikom Grada Doboja potpiše 
zajednički sporazum koji će se dostaviti 
nadležnim institucijama oba entiteta u 
cilju sporazumnog rješavanja 
prilagođavanja međuentitetske linije 
razgraničenja na području općine Usora i 
Grada Doboja. 
 

Članak 3. 
 

Grad Doboj će u dijelu naseljenog mjesta 
Makljenovac ustupiti općini Usora dio svog 
područja u površini od 445.000 m2 (44,5 
ha) i u dijelu naseljenog mjesta Lončari, 
zaseok Filipovići dio svog područja u 
površini od 78.000 m2 (7,8 ha), a općina 
Usora će Gradu Doboju ustupiti dio svog 
područja površine 523.000 m2 (52,3 ha) u 
dijelu naselja Jeleči-Filipovići (zapadno 
od lokaliteta Šumareva kuća). 

 
Članak 4. 

 
Sastavni dio ovog Zaključka je 
Topografska karta mjerila 1:50 000 na 
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kojoj je crvenom bojom označena 
entitetska linija, žutom bojom dio općine 
Usora koji se ustupa Gradu Doboju, a 
plavom bojom dio Grada Doboja koji se 
ustupa općini Usora. 

 
Članak 5. 

 
Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom 
glasniku općine Usora“. 
 
 
Broj: 01-05-122/15             PREDSJEDATELJ OV-a  
Datum, 13.05.2015. godine         Ivo Suvala 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 23. Statuta općine 
Usora («Službeni glasnik općine Usora» 
broj: 2/08) i članaka 80. i 85. Poslovnika 
o radu Općinskog vijeća općine Usora 
(«Službeni glasnik općine Usora» 
broj:5/05 i 7/05) Općinsko vijeće općine 
Usora na svojoj XXX redovitoj sjednici 
održanoj dana 05.06.2015. godine         
d o n o s i 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

Članak 1. 
 

Općinsko vijeće Usora traži od Ministra 
zdravstva Zeničko-dobojskog kantona da 
sukladno Jedinstvenoj metodologiji 
(„Službene novine Federacije BIH“ 34/13 
i 90/13) donese Program zdravstvene 
zaštite stanovništva općine Usora za 
2015. godinu a posebno za rad Hitne 
medicinske pomoći Doma zdravlja Usora u 
2015. godini za koju je u Programu 
potrebno posebno utvrditi: 
• koji standard je određen za rad Hitne 

medicinske pomoći Doma zdravlja 
Usora u 2015. godini (kontinuirani rad 
od 00:00 do 24:00 sata ili rad samo 
određene sate i određene dane u 
godini); 

• koji radni timovi su predviđeni za rad 
Hitne medicinske pomoći Doma 
zdravlja Usora tijekom jedne smjene u 
2015. godini; 

• koji je broj radnih timova potrebanda 
se realizira rad u utvrđenom standardu 

za 2015. godinu Hitne medicinske 
pomoći Doma zdravlja Usora. 

 
Očekujemo da Program zdravstvene 
zaštite stanovništva općine Usora bude 
urađen sukladno važećim zakonima i 
podzakonskim aktima koji reguliraju ovu 
oblast a posebno primarnu zdravstvenu 
zaštitu. 

Članak 2. 
 
Zaključak stupa na snagu danom 
donošenja i objavit će se u Službenom 
glasniku općine Usora. 
 
 
Broj: 01-05-138/15             PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 11.06.2015. godine          Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 54. Zakona o 
proračunu - budžetu u Federaciji BiH 
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 
102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), Odluke o 
izvršenju Proračuna općine Usora za 2015. 
godinu (“Službeni glasnik općine Usora” 
broj:4/15), članka 108. Statuta općine 
Usora („Službeni glasnik općine Usora“ 
broj: 2/08), na prijedlog Službe za 
gospodarstvo i financije – Odjel financija, 
Općinski načelnik d o n o s i : 
 
 

O D L U K U  
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA 

OBRAČUN I  ISPLATU PLAĆA 
UPOSLENICIMA U OPĆINSKIM SLUŽBAMA I 

ORGANIMA OPĆINE USORA ZA MJESEC 
TRAVANJ/APRIL 2015.GODINE 

 
 

Članak 1. 
 

Utvrđuje se koeficijent 1 (jedan) za 
obračun i isplatu plaće uposlenicima u 
Općinskim službama i organima općine 
Usora za mjesec travanj/april 2015. 
godine. 
 

Članak 2. 
 

Na temelju koeficijenta iz točke 1. ove 
Odluke, utvrđuje se osnovica mjesečne 
plaće za 2015. godinu u iznosu od 220,00 
KM. 
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Članak 3. 
 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se 
Služba za gospodarstvo i financije - Odjel 
Financija općine Usora. 
 

Članak 4. 
  

Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u „Službenom glasniku 
općine Usora”. 
 
 
Broj:02-14-146/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 04.05.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 54. Zakona o 
proračunu - budžetu u Federaciji BiH 
(„Službene novine Federacije BiH“ broj: 
102/13, 9/14, 13/14 i 8/15), Odluke o 
izvršenju Proračuna općine Usora za 2015. 
godinu (“Službeni glasnik općine Usora” 
broj:4/15), članka 108. Statuta općine 
Usora („Službeni glasnik općine Usora“ 
broj: 2/08), na prijedlog Službe za 
gospodarstvo i financije – Odjel financija, 
Općinski načelnik d o n o s i : 
 
 

O D L U K U  
O UTVRĐIVANJU KOEFICIJENTA ZA 

OBRAČUN I  ISPLATU PLAĆA 
UPOSLENICIMA U OPĆINSKIM SLUŽBAMA I 

ORGANIMA OPĆINE USORA ZA MJESEC 
SVIBANJ/MAJ 2015.GODINE 

 
Članak 1. 

 

Utvrđuje se koeficijent 1 (jedan) za 
obračun i isplatu plaće uposlenicima u 
Općinskim službama i organima općine 
Usora za mjesec svibanj/maj 2015. 
godine. 
 

Članak 2. 
 

Na temelju koeficijenta iz točke 1. ove 
Odluke, utvrđuje se osnovica mjesečne 
plaće za 2015. godinu u iznosu od 220,00 
KM. 
 

Članak 3. 
 

Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se 
Služba za gospodarstvo i financije - Odjel 
Financija općine Usora. 

Članak 4. 
  

Odluka stupa na snagu danom donošenja, 
a objaviti će se u „Službenom glasniku 
općine Usora”. 
 
Broj:02-14-209/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 08.06.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
=======================================
  
 
Na temelju članka 18. stavak 1. i članka 
88. stavak 2. Zakona o javnim nabavkama 
BIH („Službeni glasnik BIH” broj:39/14) i 
članaka 41. i 108. Statuta općine Usora 
(„Službeni glasnik općine Usora” 
broj:2/08) u predmetu dodjele ugovora o 
javnoj nabavi radova: „Stambeno 
zbrinjavanje Roma lokalitet Žabljak, 
općina Usora” Općinski načelnik donosi: 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka javne nabavke 

 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

javne nabave: „Stambeno zbrinjavanje 
Roma lokalitet Žabljak, općina Usora”. 
 

2. Procijenjena vrijednost nabavke 
predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke iznosi 28.000,00 KM bez 
uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 

Odluke finacirati će se iz Proračuna 
općine Usora za 2015. godinu. 

 
4. Postupak javne nabave radova iz točke 

1. ove Odluke će se provesti putem 
konkurentskog zahtjeva za dostavu 
ponuda, sukladno Zakonu 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:02-05-37/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 22.04.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
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Na temelju članka 18. stavak 1. i članka 
88. stavak 2. Zakona o javnim nabavkama 
BIH („Službeni glasnik BIH” broj:39/14) i 
članaka 41. i 108. Statuta općine Usora 
(„Službeni glasnik općine Usora” 
broj:2/08) u predmetu dodjele ugovora o 
javnoj nabavi radova: „Izgradnja dijela 
primarnog kolektora kanalizacije Žabljak” 
lokalitet Žabljak, općina Usora Općinski 
načelnik donosi: 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka javne nabavke 

 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

javne nabave: Izgradnja dijela 
primarnog kolektora kanalizacije 
Žabljak” lokalitet Žabljak, općina 
Usora”. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabavke 

predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke iznosi 60.000,00 KM bez 
uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 

Odluke finacirat će se iz Fonda za 
zaštitu okoliša FBIH i Proračuna općine 
Usora za 2015. godinu. 

 
4. Postupak javne nabave radova iz točke 

1. ove Odluke će se provesti putem 
konkurentskog zahtjeva za dostavu 
ponuda, sukladno Zakonu 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:02-23-13/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 05.05.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 12., 13. i 23. Odluke o 
javnim priznanjima općine Usora 
(“Službeni glasnik općine Usora” 
broj:3/12) i članka 41. Statuta općine 
Usora (”Službeni glasnik općine Usora” 
broj:2/08), Općinski načelnik općine 
Usora donosi: 
 

ODLUKU 
o dodjeli Zahvalnica i Pohvalnica  

općine Usora 
 

Članak 1. 
 

U povodu obilježavanja 15. svibnja Dana 
općine Usora i Dana 110. Brigade 
Hrvatskog vijeća obrane Usora, Općinski 
načelnik dodjeljuje Zahvalnicu općine 
Usora sljedećim zaslužnim fizičkim i 
pravnim osobama: 
 

1. DIV Jeleč d.o.o. Makljenovac; 
2. Inter d.o.o. Tešanj; 
3. Penava Kop d.o.o. Žabljak ; 
4. Tokić Big – company d.o.o. Usora; 
5. Antena Radio Jelah; 
6. Dragica Nikić Koch; 
7. Ivica Čupić,  
8. Ivanka Dominiković, 
9. Elektroprivreda Crne Gore; 
10.Federalna uprava Civilne zaštite, 
Timovi A i B Žepče Zeničko-dobojskog 
kantona. 

 

Članak 2. 
 

U povodu obilježavanja 15. svibnja Dana 
općine Usora i Dana 110. Brigade 
Hrvatskog vijeća obrane Usora, Općinski 
načelnik dodjeljuje Pohvalnicu općine 
Usora sljedećim zaslužnim fizičkim i 
pravnim osobama: 
 
1. Don Pero Iljkić, župnik Župe 

Presvetog Srca Isusova Doboj; 
2. Župa svete Ane Žabljak; 
3. Javna ustanova Dom zdravlja Usora; 
4. Mjesna zajednica Makljenovac. 
 

Članak 3. 
 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
a ima se objaviti u Službenom glasniku 
općine Usora. 

 
Broj:02-05-48/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 14.05.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
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Na temelju članka 18. stavak 1. i članka 
88. stavak 2. Zakona o javnim nabavkama 
BIH („Službeni glasnik BIH” broj:39/14) i 
članaka 41. i 108. Statuta općine Usora 
(„Službeni glasnik općine Usora” 
broj:2/08) u predmetu dodjele ugovora o 
javnoj nabavi radova: „Dovršetak 
infrastrukturnog uređenja poduzetničke 
zone Žabljak – I Faza”, općina Usora 
Općinski načelnik donosi: 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka javne nabavke 

 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

javne nabave: „Dovršetak 
infrastrukturnog uređenja 
poduzetničke zone Žabljak – I Faza”, 
općina Usora. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabavke 

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

 
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 

Odluke finacirat će se iz Proračuna 
općine Usora za 2015. godinu. 

 
4. Postupak javne nabave radova iz točke 

1. ove Odluke će se provesti putem 
konkurentskog zahtjeva za dostavu 
ponuda, sukladno Zakonu o javnim 
nabavkama BIH.  

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat 

će se “kriterij najniže cijene”. 
 
6. Za provođnje postupka javne nabave 

zadužuje se Služba za gospodarstvo I 
financije. 

 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
Broj:02-23-21/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 10.06.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 18. stavak 1. i članka 
88. stavak 2. Zakona o javnim nabavkama 
BIH („Službeni glasnik BIH” broj:39/14) i 
članaka 41. i 108. Statuta općine Usora 
(„Službeni glasnik općine Usora” 
broj:2/08) u predmetu dodjele ugovora o 
javnoj nabavi radova: „Dovršetak 
infrastrukturnog uređenja poduzetničke 
zone Žabljak – II Faza”, općina Usora 
Općinski načelnik donosi: 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka javne nabavke 

 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

javne nabave: „Dovršetak 
infrastrukturnog uređenja 
poduzetničke zone Žabljak – II Faza”, 
općina Usora. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabavke 

predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke iznosi 80.000,00 KM bez 
uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 

Odluke finacirat će se iz Proračuna 
općine Usora za 2015. godinu. 

 
4. Postupak javne nabave radova iz točke 

1. ove Odluke će se provesti putem 
konkurentskog zahtjeva za dostavu 
ponuda, sukladno Zakonu o javnim 
nabavkama BIH.  

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat 

će se “kriterij najniže cijene”. 
 
6. Za provođnje postupka javne nabave 

zadužuje se Služba za gospodarstvo I 
financije. 

 
7. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
Broj:02-23-23/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 10.06.2015.                     ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
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Na temelju članka članka 13. Zakona o 
javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", 
broj 39/14) i Pravilnika o uspostavljanju i 
radu povjerenstva za nabave ("Službeni 
glasnik BiH" 103/14), te članka 41. i 108. 
Statuta općine Usora, (''Službeni glasnik 
općine Usora'', broj 02/08), Općinski 
načelnik d o n o s i :  
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva za nabave 
 

Članak 1. 
Za provedbu otvorenog postupka, 
ograničenog postupka, pregovaračkog 
postupka s objavom obavijesti i bez 
objave obavijesti, natječaja za izradu 
idejnog rješenja, natjecateljskog dijaloga 
i konkurentskog zahtjeva za dostavu 
ponuda imenuje se stalno Povjerenstvo za 
nabave, u sastavu: 
 

Članovi Povjerenstva za nabave:  
1. Anto Bonić, predsjedatelj, 
2. Dario Katić, član, 
3. Martin Grujo, član  

 

 
Zamjenski članovi Povjerenstva: 
1. Ivica Labudović, zamjenik člana, 
2. Ivan Katić, zamjenik člana, 
3. Mario Pranjić, zamjenik člana  
 
Tajnicom Povjerenstva za nabave 
imenuje se Ivona Gavran. 

 
Članak 2. 

U svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova  
poslovi povjerenstva uključuju: 
a) Otvaranje zahtjeva za učešće, 
b) Provođenje javnog otvaranja ponuda, 
c) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje 

ponuda, 
d) Sačinjavanje zapisnika o ocjeni 

ponuda, 
e) Sačinjavanje izvještaja o postupku 

javne nabavke, 
f) Davanje preporuke ugovornom organu 

za donošenje odluke o odabiru ili 
odluke o poništenju postupka nabavke. 

 
Članak 3. 

Poslovi povjerenstva mogu uključivati i: 
a) Pripremu tenderske dokumentacije, 
b) Korespondenciju sa ponuđačima, 

c) Dostavljanje tenderske dokumentacije 
na način propisan za konkretni 
postupak javne nabave, 

d) Pripremu pojašnjenja tenderske 
dokumentacije, 

e) Pripremu prijedloga odluke u formi i 
sadržaju propisanim zakonom, 

f) Pripremu odgovora po pravnim 
lijekovima, 

g) Druge poslove i zadatke vezane za 
provođenje postupka, propisanih 
člankom 8. Pravilnika o uspostavljanju 
i radu povjerenstva za nabave. 

 
Članak 4. 

Zamjenski članovi Povjerenstva sudjeluju 
u radu Povjerenstva za nabave u 
slučajevima spriječenosti nekog od 
članova povjerenstva i u slučaju 
postojanja sukoba interesa nekog od 
članova povjerenstva. U slučaju 
spriječenosti predsjedatelja povjerenstva 
predsjedateljem povjerenstva postaje 
jedan od članova povjerenstva. 

 
Članak 5. 

Tajnik povjenstva, bez prava glasa, 
obavlja administrativne poslove za 
povjerenstvo, priprema zapisnik sa 
sastanka povjerenstva i izvješće o radu 
povjerenstva, vodi dokumentaciju i vrši 
druge poslove koje zahtijeva 
predsjedatelj povjerenstva. 
 

Članak 6. 
U slučajevima gdje predmet javne nabave 
zahtijeva specifično tehničko ili 
specijalizirano znanje koje inače nije 
dostupno unutar ugovornog organa 
ugovorni organ može, na svoju ili na 
incijativu povjerenstva, pozvati 
stručnjake koji daju svoje pismene 
preporuke povjerenstvu. Ukoliko 
povjerenstvo ne prihvati preporuke 
vanjskog stručnjaka, dužno je svoju 
odluku pismeno obrazložiti. 
 

Članak 7. 
Prije početka rada, svaki član 
povjerenstva, tajnik i stručnjak angažiran 
izvan ugovornog organa, potpisuje izjavu 
o nepristranosti i povjerljivosti, te 
nepostojanju sukoba interesa, u skladu s 
člankom 11. Zakona, odnosno da je 
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upoznat sa odredbama člana 52. Zakona, 
odnosno da je upoznat sa obvezom da 
tijekom cijelog postupka rada u 
povjerenstvu je dužan prijaviti mogući 
sukob interesa i tražiti isključenje iz rada 
komisije. 

 
Članak 8. 

Povjerenstvo će odluke donositi prostom 
većinom glasova, putem javnog 
glasovanja, sukladno Poslovniku o radu 
povjerenstva. 
 

Članak 9. 
Mandat članova stalnog povjerenstva važi 
sve do imenovanja novog 
stalnog povjerenstva za javne nabave. 

 
Članak 10. 

Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u „Službenom glasniku 
općine Usora“. 
 
Broj:02-25-04/15                 OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 23.04.2015.                    ILIJA NIKIĆ 
======================================= 
  

 
Na temelju članka 6. Kriterija za dodjelu 
stipendija redovitim studentima prvog i 
drugog ciklusa studija sa prebivalištem na 
području Zeničko-dobojskog kantona za 
akademsku 2014./2015. godinu, broj:02-
14-10386/15 od 05.05.2015. godine, 
rukovoditelj Službe stručnih, općih 
poslova i društvenih djelatnosti općine 
Usora donosi: 
 

RJEŠENJE 
o imenovanju Povjerenstva 

 
Članak 1. 

 
Imenuje se Povjerenstvo za izbor 
kandidata za dodjelu stipendije 
Ministarstva za obrazovanje, nauku, 
kulturu i sport Zeničko-dobojskog 
kantona, redovitim studentima prvog i 
drugog ciklusa studija sa područja 
Zeničko-dobojskog kantona u akademskoj 
2014./2015. godini u sljedećem sastavu: 
 

1. Martin Grujo, predsjednik 
2. Dijana Katić, član,  
3. Mario Pranjić, član 

Članak 2. 
 

Zadatak Povjerenstva je da u roku od 5 
dana od prijema Rješenja, sukladno 
Kriterijima koje je donijelo resorno 
Ministarstvo izvrši bodovanje i rangiranje 
kandidata, te objavi preliminarnu listu 
prema broju bodova ostvarenih na 
natječaju. 
 

Članak 3. 
 

Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja, te će se objaviti u „Službenom 
glasniku općine Usora“. 
 
 
Broj:05-03-38-26/15                   ŠEF SLUŽBE 
Datum, 15.06.2015.                   Martin Grujo 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 9. Zakona o 
zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine 
Federacije BiH”, broj:46/10), članka 62. 
Zakona o organizaciji organa uprave u 
FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, 
broj: 35/05) i članka 108. Statuta općine 
Usora (“Službeni glasnik općine Usora”, 
broj: 2/08) donosi: 
 

N A R E D B U 
o sprovođenju  preventivne sistematske 
deratizacije na području općine Usora – 

proljetna faza 2015. godine 
 

Članak 1. 
 

Preventivna sistematska deratizacija na 
području općine Usora provest će se u 
razdoblju od 22.06.2015. godine do 
23.06.2015. godine. 
 

Članak 2. 
 

Deratizaciju će sprovesti JU Kantonalni 
zavod za javno zdravstvo Zenica uz 
angažiranje Higijensko-epidemiološke 
službe Doma zdravlja Usora i o tome će se 
sačiniti poseban ugovor. 

 
Članak 3. 

 

Preventivnom sistematskom 
deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći 
objekti i površine: 
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1. Javne i zelene površine u pojasu 
naselja sa koncentriranim 
stanovništvom, 

2. Obale površinskih vodotoka u 
prigradskim – gušće naseljenim 
mjestima, 

3. Odgojno-obrazovni i kulturni objekti i 
njihovi prostori, 

4. Kolektivni centri za smještaj i 
boravak izbjeglih i prognanih osoba, 

5. Objekti javnih zdravstvenih ustanova, 
6. Javne ustanove administrativnog 

karaktera, 
7. Individualne  zgrade u privatnom 

vlasništvu u užim zonama naselja, 
8. Nezvanične deponije i smetljišta,  
9. Kanalizacione mreže sa šahtovima i 

izlivnim kolektorima, 
10. Zvanične deponije. 
Druga grupa: 
1. Objekti i površine javnih poduzeća i 

organizacija i svih fizičkih, pravnih i 
ostalih osoba uključujući sve uslužne 
djelatnosti, 

2. Stacionirani objekti i sredstva javnog 
prometa,  

3. Objekti za proizvodnju i promet 
živežnih namirnica i predmeta opće 
uporabe (korisnici i vlasnici istih), 

4. Objekti za pružanje usluga javne 
higijene, 

5. Zajednički prostori stambenih zgrada 
(podrumi i tavani), 

 
Članak 4. 

 

Troškovi provođenja akcije u objektima i 
površinama prve grupe iz članak 3. (osim 
pod točkama 9. i 10.) padaju na teret 
proračuna Kantona i Općine.  
Troškovi provođenja akcije u površinama i 
objektima druge grupe iz članka 3. kao i 
objekti i površine iz prve grupe točke 9. i 
10. snose subjekti koji njima upravljaju. 

 
Članak 5. 

 

Naredba stupa na snagu danom 
donošenja, a objavit će se u “Službenom 
glasniku općine Usora” i Radio postaji 
“Usora”. 
 
 
Broj: 02-37-01/15              OPĆINSKI NAČLENIK 
Dana:  15.06.2015. godine           Ilija Nikić 
======================================= 
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