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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:XX Broj:8 
 

18.07.2018.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 6., 12. i 63. Zakona o 
građevinskom zemljištu („Službene novine 
FBIH“ broj:25/03), članka 13. Zakona o 
načelima lokane samouprave („Službeni 
glasnik Općine Usora“ broj: 49/06 i 51/09) i 
članka 23. i 104. Statuta Općine Usora 
(„Službeni glasnik Općine Usora“ broj:5/17) 
Općinsko vijeće Usora na svojoj XVIII 
redovitoj sjednici održanoj 13.07.2018. 
godine d o n o s i :  
 

O D L U K U 
o izmjeni Odluke o građevinskom 

zemljištu 
 

Članak 1. 
 
U Odluci o građevinskom zemljištu 
(«Službeni glasnik Općine Usora», broj: 
10/14), iza članka 44. dodaje se novi članak 
44 a koji glasi : 
 

Članak 44.a 
(1) Primjena odredaba iz članaka 29. i 37. o 

utvrđivanju i obračunu obveza plaćanja 
naknade za uređenje građevinskog 
zemljišta i naknade za korištenje 
građevinskog zemljišta počinje teći od 
01.01.2020. godine. 

 
 

Članak 2. 
 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od 
dana objavljivanja u „Službenom glasniku 
Općine Usora“. 
 
Broj:01-05-223/18                    PREDSJEDATELJ OV-a 
Datum, 17.07.2018. godine             Ivo Suvala 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 14. Stavak (4), članka 18., 
stavak 1., članka 40. stavak (4) i članka 74. 
stavak (1) Zakona o javnim nabavama BiH 
(Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), točke III. 
Odluke  o usvajanju  Plana  nabava  općine 
Usora za 2018. godinu („Službeni glasnik 
općine Usora“ broj 4/18 i 7/18) i članaka 41. 
i 107. Statuta općine Usora (''Službeni 
glasnik općine Usora'', broj 5/17), u 
predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
radova, Općinski načelnik  d o n o s i :  

 
O D L U K U  

o pokretanju postupka javne nabave 
radova 

1. Odobrava se pokretanje postupka 
dodjele ugovora o javnoj nabavi radova: 
Nabava i postavljanje cestovne 
prometne signalizacije. 
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2. Procijenjena vrijednost nabave 
predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke ukupno iznosi  13.000,00 KM, 
bez uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 

Odluke financirat će se iz Proračuna 
općine Usora za 2018. godinu, 
ekonomski kod 821600 – 
'Rekonstrukcija i investicijsko 
održavanje objekata, puteva i sl.'. 

 
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj 

nabavi radova iz točke 1. ove Odluke će 
se provesti putem konkurentskog 
zahtjeva za dostavu ponuda,  sukladno 
Zakonu o javnim nabavama BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

se ''kriterij najniže cijene“. 
 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
 
Broj:02-23-34/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 07.06.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18., stav 1., članka 88. 
stavak 2.  Zakona o javnim nabavkama BiH 
(Službeni glasnik BiH, broj: 39/14), članaka 
41. i 107. Statuta općine Usora (''Službeni 
glasnik općine Usora'', broj 5/17)  u 
predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
radova za Projekt: ''Provođenje preventivnih 
mjera zaštite sa sanacijom klizišta Sivša-
Bejići'', općina Usora, Općinski načelnik  d o 
n o s i: 
 

O D L U K U  
o pokretanju postupka javne nabavke  

 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

dodjele ugovora o javnoj nabavi za 
Projekt: ''Provođenje preventivnih 
mjera zaštite sa sanacijom klizišta Sivša-
Bejići'', općina Usora. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabake 

predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke iznosi: 59.830,00 KM bez 
uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava radova iz tačke 1. ove 

Odluke finansirat će se iz sredstava 
Proračuna općine Usora za 2018. 
godinu. 

 
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj 

nabavi radova iz tačke 1. ove Odluke će 
se provesti putem konkurentskog 
zahtjeva za dostavu ponuda  sukladno 
Zakonom o javnim nabavkama BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

se ''kriterij najniže cijene“. 
 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 

 
Broj:02-23-29/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 26.06.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18., stavak 1., članka 25.  
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), u predmetu 
dodjele ugovora o javnoj nabavi radova: 
Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak', 
općina Usora, Općinski načelnik  d o n o s i :  
 

O D L U K U  
o pokretanju postupka javne nabave 

 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

dodjele ugovora o javnoj nabavi: 
Izvedba kanalizacijskog sustava 
'Žabljak' – Faza III (dovršetak), općina 
Usora. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave radova iz 

točke 1. ove Odluke iznosi  730.000 KM, 
bez uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 

Odluke financirat će se iz Proračuna 
općine Usora za 2018. godinu, 
odobrenih grant sredstava Fonda za 
zaštitu okoliša FBiH – Odluka broj UO-
01-3-14-14-1/2017 od 
22.12.2017.godine i Ministarstva 
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financija FBiH – Ugovor o kreditu broj 
02-14-122/17 od 26.04.2017. godine. 

 
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj 

nabavi radova iz točke 1. ove Odluke će 
se provesti putem Otvorenog postupka 
za dostavu  ponuda za radove,  sukladno 
Zakonu o javnim nabavama BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

se ''kriterij najniže cijene“. 
 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u 'Službenom 
glasniku općine Usora'. 

 
 
Broj:02-23-42/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 27.06.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 14. stavak (4), članka 18., 
stavak 1., članka 40. stavak (4) i članka 74. 
stavak (1) Zakona o javnim nabavama BiH 
(Službeni glasnik BiH, broj: 39/14) i članaka 
41. i 107. Statuta općine Usora (''Službeni 
glasnik općine Usora'', broj: 5/17), u 
predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi 
usluga, Općinski načelnik  d o n o s i :  
 

O D L U K U  
o pokretanju postupka javne nabave 

usluga nadzora gradilišta 
 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

dodjele ugovora o javnoj nabavi usluga: 
Stručno tehnički nadzor gradilišta 
nad izvođenjem radova 'Rekonstrukcija 
raskrsnice ceste M-4 sa lokalnom 
cestom za općinu Usora, sa 
rekonstrukcijom/izgradnjom  mosta 
preko rijeke Usore u mjestu Tešanjka 
dionica 008: Teslić (Barići)-Karuše, km 
17+900, općina Usora', CPV kod iz JRJN 
71521000-6, iz Odluke o usvajanju 
Plana nabava općine Usora za 2018. 
godinu broj 02-14-112/18 od 
09.03.2018. godine, pozicija 12, usluge. 

 
2. Procijenjena vrijednost nabave 

predmetnih radova iz točke 1. ove 
Odluke ukupno iznosi  20.000,00 KM, 
bez uračunatog PDV-a. 

3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 
Odluke financirat će se iz Proračuna 
općine Usora za 2018. godinu. 

 
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj 

nabavi radova iz točke 1. ove Odluke će 
se provesti putem konkurentskog 
zahtjeva za dostavu ponuda, nakon čega 
će se zaključiti ugovor o obavljanju 
usluga nadzora nad izvođenjem radova, 
sukladno Zakonu o javnim nabavama 
BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

se ''kriterij najniže cijene“. 
 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja. 
 
 
Broj:02-23-45/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 11.07.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18., stavak 1., članka 25.  
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), u predmetu 
dodjele ugovora o javnoj nabavi radova: 
Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4 sa 
lokalnom cestom za općinu Usora, sa 
rekonstrukcijom/izgradnjom  mosta preko 
rijeke Usore u mjestu Tešanjka dionica 008: 
Teslić (Barići)-Karuše, km 17+900, općina 
Usora, Općinski načelnik  d o n o s i :  
 
 

O D L U K U  
o pokretanju postupka javne nabave 

 
1. Odobrava se pokretanje postupka 

dodjele ugovora o javnoj nabavi: 
Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-4 
sa lokalnom cestom za općinu Usora, 
sa rekonstrukcijom/izgradnjom  
mosta preko rijeke Usore u mjestu 
Tešanjka dionica 008: Teslić (Barići)-
Karuše, km 17+900, općina Usora, 
CPV kod iz JRJN 45000000-7, iz Odluke o 
usvajanju Plana nabava općine Usora za 
2018. godinu broj 02-14-112/18 od 
09.03.2018. godine, pozicija 8, radovi. 
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2. Procijenjena vrijednost nabave radova iz 
točke 1. ove Odluke iznosi  1.400.00,00 
KM, bez uračunatog PDV-a. 

 
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove 

Odluke finansirat će se iz Proračuna 
općine Usora za 2018. godinu, 
odobrenih grant sredstava Vlade 
Republike Hrvatske i Ministarstva 
financija FBiH - Odluka  V. broj 
767/2018 („Službene novine FbiH“ broj 
46/2018 od 13.06.2018 godine), Grant 
sredstava Ministarstva za promet i 
komunikacije FBiH (GSM Licenca), 
sufinanciranja JP Ceste FBiH i grant 
sredstava Vijeća ministara BiH. 

 
4. Postupak dodjele ugovora o javnoj 

nabavi radova iz točke 1. ove Odluke će 
se provesti putem Otvorenog postupka 
za dostavu  ponuda za radove, po 
modelu e-aukcije, sukladno Zakonu o 
javnim nabavama BiH. 

 
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će 

se ''kriterij najniže cijene“. 
 
6. Ova Odluka stupa na snagu danom 

donošenja, a objaviti će se u 'Službenom 
glasniku općine Usora'. 

 
 
Broj:02-23-44/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 11.07.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na temelju članka 18. stavak (1), članka 24. 
stavak (1), točka a), članaka 87. stavak (2), 
88. i 89. Zakona o javnim nabavama 
(„Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 
107. Statuta općine Usora, (''Službeni glasnik 
općine Usora'', broj 05/17), a u predmetu 
realizacije Ugovora o Sanaciji makadamskih 
prometnica na području općine Usora, broj 
02-23-23/18,  od 30.04.2018. godine, Općinski 
načelnik donosi: 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka  

javne nabave radova 
- pregovarački postupak bez objave 

obavijesti za nabavu radova - 
 

Članak 1. 
Odobrava se pokretanje postupka javne 
nabave radova: ''Sanaciji makadamskih 
prometnica na području općine Usora''. 
Javna nabava će se provesti putem 
pregovaračkog postupka bez objave 
obavijesti za nabavu radova. 
 

Članak 2. 
Zakonski okvir za provođenje postupka 
javne nabave je sadržan u članku 24. Zakona 
o javnim nabavama – Pregovarački postupak 
bez objave obavijesti za nabavu radova. 

 
Članak  3. 

Procijenjena ukupna vrijednost iz članka 1. 
ove Odluke iznosi 5.595,00 KM bez PDV-a. 
 

Članak 4. 
Sredstva za navedene radove osigurana su u 
Proračunu općine Usora za 2018. godinu. 

 
Članak 5. 

Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački 
postupak bez objave obavijesti za nabavu 
radova. 
Nije predviđeno zaključivanje okvirnog 
sporazuma. 
 

Članak 6. 
Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski 
prihvatljiva cijena, razmjerna jediničnim 
cijenama iz ponude izvođača radova broj 
03-18 od 06.04.2018. godine. 
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Članak 7. 
Općinski načelnik će posebnim rješenjem 
imenovati Povjerenstvo za provedbu 
pregovaračkog postupka bez objave 
obavijesti za nabavu radova iz članka 1. ove 
Odluke. 

 
Članak 8. 

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

Članak 9. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i ima se objaviti  u „Službenom glasniku 
općine Usora“.  
 
 
Broj:02-27-25/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 06.06.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 18. stavak (1), članka 24. 
stavak (1), točka a), članaka 87. stavak (2), 
88. i 89. Zakona o javnim nabavama 
(„Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 
107. Statuta općine Usora, (''Službeni glasnik 
općine Usora'', broj 05/17),  a u predmetu 
realizacije Ugovora broj 02-27-19/18,  od 
27.04.2018. godine o Sanaciji udarnih otvora i 
devijacija na lokalnim asfaltnim cestama, 
općina Usora, Općinski načelnik donosi: 
 

O D L U K U 
o pokretanju postupka 
 javne nabave radova 

- pregovarački postupak bez objave 
obavijesti za nabavu radova - 

 
Članak 1. 

 

Odobrava se pokretanje postupka javne 
nabave radova: ''Sanacija udarnih otvora i 
devijacija na lokalnim asfaltnim cestama, 
općina Usora''. 
 Javna nabava će se provesti putem 
pregovaračkog postupka bez objave 
obavijesti za nabavu radova. 
 

Članak 2. 
 

Zakonski okvir za provođenje postupka 
javne nabave je sadržan u članku 24. Zakona 
o javnim nabavama – Pregovarački postupak 
bez objave obavijesti za nabavu radova. 

 

Članak  3. 
 

Procijenjena ukupna vrijednost iz članka 1. 
ove Odluke iznosi 9.980,00 KM bez PDV-a. 
 

Članak 4. 
Sredstva za navedene radove osigurana su u 
Proračunu općine Usora za 2018. godinu. 

 
Članak 5. 

 

Vrsta postupka javne nabavke: Pregovarački 
postupak bez objave obavijesti za nabavu 
radova. 
Nije predviđeno zaključivanje okvirnog 
sporazuma. 
 

 
Članak 6. 

 

Kriterij za dodjelu ugovora je ekonomski 
prihvatljiva cijena, razmjerna jediničnim 
cijenama iz ponude izvođača radova broj 
13/18 od 04.04.2018. godine. 
 

Članak 7. 
 

Općinski načelnik će posebnim rješenjem 
imenovati Povjerenstvo za provedbu 
pregovaračkog postupka bez objave 
obavijesti za nabavu radova iz članka 1. ove 
Odluke. 

 
Članak 8. 

 

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

Članak 9. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i ima se objaviti  u „Službenom glasniku 
općine Usora“.  
 
 
Broj:02-27-29/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 19.06.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 
 
 
Na temelju članka 18. stavak 1. i 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 02-05-54/15 od 
06.07.2015. godine, članka 107. Statuta 
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općine Usora (''Službeni glasnik općine 
Usora'', broj 5/17), u predmetu javne nabave 
'Usluge popravke i održavanja kamiona', 
Općinski načelnik  donosi :  
     

O D L U K U  
 

o izboru postupka javne nabave 
 

 
Članak 1. 

Provedba postupka javne nabave 'Usluge 
popravke i održavanja kamiona' u općini 
Usora izvršit će se putem izravnog 
sporazuma, sukladno članku 90. Zakona o 
javnim nabavama BiH i podzakonskim 
aktima. 

 
Članak 2. 

Procijenjena vrijednost usluge je 4.700,00 
KM, bez PDV-a, a financirati će se iz 
Proračuna Općine Usora za 2018. godinu, 
razdjel 10, pozicija 100109, ekonomski kod 
821300 ‘Nabava poslovne opreme – 
namjenska sredstva'. Predmetnu nabavu 
iznad predviđenog iznosa može sufinancirati 
JKP „Usora“ d.o.o. Sivša iz svojih sredstava, 
na temelju prihvaćene ponude. 

 
Članak 3. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Služba 
za gospodarstvo i financije i Povjerenstvo za 
javnu nabavu, putem izravnog sporazuma, 
sukladno Zakonu o Javnim nabavama BiH i 
podzakonskim aktima i utvrđenoj tenderskoj 
dokumentaciji. 

 
Članak 4. 

Kriterij za dodjelu ugovora je najniža cijena. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se  u „Službenom glasniku općine 
Usora“.  
 
 
Broj:02-27-157/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 18.04.2018. 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 7. Odluke 
o pokretanju postupka javne nabave radova, 
broj   02-27-25/18 od 06.06.2018. godine, u 
predmetu Sanacije makadamskih prometnica 
na području općuine Usora, a sukladno 
članku 107. Statuta općine Usora, (''Službeni 
glasnik općine Usora'', broj 05/17), Općinski 
načelnik donos 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 odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja/izvođača radova u predmetu 
Sanacije makadamskih prometnica na 
području općuine Usora, pokrenutog 
Odlukom o pokretanju postupka javne nabave 
radova, broj  02-27-25/18 od 06.06.2018. 
godine, u sastavu: 
 
1. Dario Katić, predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Anto Bonić, član  - Povjerenstva 
3. Mario Pranjić, član  - Povjerenstva i 
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 pregovaračkog postupka bez 

objave obavijesti za nabavu radova,    
b) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje 

ponude,   
c) Sastavljanje zapisnika o ocjeni ponuda,  
d) Sastavljanje izvješća o postupku javne 

nabave,   
e) Davanje preporuke ugovornom tijelu za 

donošenje odluke o odabiru ili odluke o 
poništenju postupka nabave, 

 

sve u cilju osiguravanja najefikasnijeg načina 
korištenja javnih sredstava, uvažavajući 
ekonomski prihvatljivu cijenu radova, 
razmjernu jediničnim cijenama iz ponude 
izvođača radova broj 03-18 od 06.04.2018. 
godine, a zbog osiguravanja kontinuitet 
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radova na osnovu postojećeg ugovora o 
predmetnoj nabavi. 
 

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. 
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 5. 
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 6. 
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 
sudjeluju 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 7. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom 
glasniku općine Usora“.  
 
 
Broj:02-27-27/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 15.06.2018. 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 7. Odluke 
o pokretanju postupka javne nabave radova, 
broj 02-27-29/18 od 19.06.2018. godine, u 
predmetu Sanacija udarnih otvora i 
devijacija na lokalnim asfaltnim cestama, 
općina Usora, a sukladno članku 107. Statuta 
općine Usora, (''Službeni glasnik općine 
Usora'', broj 05/17), Općinski načelnik 
donos 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 odabira najpovoljnijeg 
ponuditelja/izvođača radova u predmetu 
Sanacija udarnih otvora i devijacija na 
lokalnim asfaltnim cestama, općina Usora, 
pokrenutog Odlukom o pokretanju postupka 
javne nabave radova, broj  02-27-29/18 od 
19.06.2018. godine, u sastavu: 
 
a) Dario Katić, predsjedatelj Povjerenstva, 
b) Anto Bonić, član  Povjerenstva, 
c) Mario Pranjić, član  Povjerenstva -  i 
d) Ivica Labudović, tajnik Povjerenstva. 
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Povjerenstvo će pristupiti otvaranju ponuda 
prema tenderskoj dokumentaciji dana 
25.06.2018. godine sa početkom u 11:00 sati 
u sali za sjednice  zgrade općine Usora, Sivša 
bb. 
 

Članak 2. 
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, u 
svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova daju se 
potrebna ovlaštenja sukladno Zakonu, koja 
uključuju slijedeće: 
 
a) Provođenje pregovaračkog postupka bez 

objave obavijesti za nabavu radova,    
b) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje 

ponude,   
c) Sastavljanje zapisnika o ocjeni ponuda,  
d) Sastavljanje izvješća o postupku javne 

nabave,   
e) Davanje preporuke ugovornom tijelu za 

donošenje odluke o odabiru ili odluke o 
poništenju postupka nabave, 

 

sve u cilju osiguravanja najefikasnijeg načina 
korištenja javnih sredstava, uvažavajući 
ekonomski prihvatljivu cijenu radova, 
razmjernu jediničnim cijenama iz ponude 
izvođača radova broj 13/18 od 04.04.2018. 
godine, a zbog osiguravanja kontinuitet 
radova na osnovu postojećeg ugovora o 
predmetnoj nabavi. 
 

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. 
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 5. 
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 6. 
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 
sudjeluju 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 7. 
 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja i objaviti će se u „Službenom 
glasniku općine Usora. 
 
 
Broj:02-27-31/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 25.06.2018. godine      Zvonimir Anđelić 
======================================= 
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Na temelju članka 13. Zakona o javnim 
nabavama BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj: 
39/14), Pravilnika o uspostavljanju i radu 
Povjerenstva za nabave (“Službeni Glasnik 
BiH”, broj 103/14) i članaka 41. i 107. 
Statuta općine Usora (''Službeni glasnik 
općine Usora'', broj 5/17) a u postupku 
Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda 
broj: 02-23-40/18 od 26.06.2018. godine na 
Projektu: ''Provođenje preventivnih mjera 
zaštite sa sanacijom klizišta Sivša-Bejići, 
općina Usora, Općinski načelnik  d o n o s 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 odabira najpovoljnijeg ponuđača 
na Projektu: ''Provođenje preventivnih mjera 
zaštite sa sanacijom klizišta Sivša-Bejići, 
općina Usora, a u postupku Konkurentskog 
zahtjeva za dostavu ponuda broj: 02-23-
40/18 od 26.06.2018. godine, u sastavu: 
 
1. Anto Bonić, predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Dario Katić, član Povjerenstva, 
3. Edin Talić, član Povjerenstva ispred 

Kantonalne uprave civilne zaštite 
Zeničko-dobojskog kantona. 

 
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Ivica 
Labudović. Zadatak tajnika Povjerenstva je 
obavljanje administrativnih poslova za 
Povjerenstvo i obavljanje drugih  poslova  
prema zahtjevima  Predsjedatelja 
povjerenstva. 
 

Članak 2. 
Povjerenstvo će pristupiti otvaranju ponuda 
prema tenderskoj dokumentaciji dana 
12.07.2018. godine u 13:00 sati u sali za 
sjednice  zgrade općine Usora, Sivša bb. 
 

Članak 3. 
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 2 
(dva) dana, a izuzetno se može produžiti na 
obrazložen zahtjev Povjerenstva.  
 

Članak 4. 
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. 
 

Članak 5. 
Povjerenstvo će odluku donijeti prostom 
većinom glasova, putem javnog glasovanja. 
 

Članak 6. 
Rješenje stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Broj:02-44-11/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 04.07.2018. 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 7. Odluke 
o pokretanju postupka javne nabave usluga, 
broj   02-23-13/18 od 13.03.2018. godine, u 
predmetu dodjele ugovora u javnoj nabavi 
usluga 'Nabava i postavljanje cestovne 
prometne signalizacije na području općine 
Usora', sukladno članku 107. Statuta općine 
Usora, (''Službeni glasnik općine Usora'', broj 
5/17), Općinski načelnik donosi :  
 
 

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 usluga: 'Nabava i 
postavljanje cestovne prometne 
signalizacije na području općine Usora', 
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pokrenutog Odlukom o pokretanju postupka 
javne nabave usluga, broj   02-23-34/18 od 
07.06.2018. godine, prema Obavijesti o 
nabavi broj 715-7-3-9-3-10/18 od 
26.06.2018. godine i, u sastavu: 
 
1. Anto Bonić, predsjedatelj Povjerenstva, 
2. Dario Katić, član  Povjerenstva 
3. Ivica Labudović, član  Povjerenstva 
4. Mara Džido, tajnica Povjerenstva. 
 

Članak 2. 
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, 
pristupa otvaranju ponuda pristupa 
12.7.2018. godine u 14:30:00 sati, te u 
svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova daju se 
potrebna ovlaštenja sukladno Zakonu, koja 
uključuju slijedeće: 
 

a) Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,  
b) Provođenje javnog otvaranja ponuda,   
c) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje 

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

nabave,   
f) Davanje preporuke ugovornom tijelu za 

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

 
Članak  3. 

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

Članak 4. 
Povjerenstvo djeluje od dana donošenja 
odluke o njegovom imenovanju do okončanja 
svih poslova vezanih za predmetnu javnu 
nabavu koju mu ovim rješenjem povjerava 

ugovorno tijelo, sve sukladno zakonu, 
podzakonskim aktima i općim aktima ovog 
ugovornog tijela.  
 

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

Članak 6. 
Tajnik povjerenstva, bez prava glasa,  dužan 
je da nakon okončanja postupka nabave, 
cjelokupan predmet sa svim dokumentima 
postupka nabave od odluke o pokretanju 
postupka nabave do obavijesti o dodjeli 
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 
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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:02-23-34-6/18                    OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 11.07.2018. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 180. i članka 184. stavak 
1.  točka 6.  i stavak 2. i 3.  Zakona o zaštiti i 
spašavanju ljudi 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  
proračuna Općine Usora za 2018. godinu 
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj: 
14/17), 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 Naredbe broj:02-44-04-2/18 

od 06.05.2018. godine o izvođenju 
nužnih radova na sanaciji makadamskih   
prometnica zahvaćenih usljed obilnih 
padalina  Općine Usora  izvršiti će se od 
strane „Penava kop“ d.o.o Žabljak. 
Izvođenje radova financirati će se iz 
sredstava  prikupljenih od posebne 
naknade za zaštitu od prirodnih i drugih 
nesreća. 

2. Iznos potrebnih sredstava za  
izvođenjem radova  iznosi 3.271,32  KM  
sa  PDV-om. 

 

3. Odobrena sredstva iz prethodnog stavka 
isplatiti će se iz  Proračuna općine Usora 

za 2018. godinu, razdjel 8 Tekući 
transfer, pozicija 80401-64 Transfer za 
posebne namjene-elementarne 
nepogode sredstva Općina - CZ, 
ekonomski kod 614241, sa 
transakcijskog računa broj: 
1011610071935594. 

 

4. Rješenje stupa na snagu danom 
donošenja. 

 
O b r a z l o ž e n j e 

 

Općinski stožer Civilne zaštite Općine Usora  
izdao je Naredbu broj: 02-44-04-2/18 od 
06.05.2018. godine Penava kop d.o.o. Žabljak 
za izvođenje nužnih radova na sanaciji 
makadamskih prometnica i čišćenja kanala u 
naseljenim mjestima  Općine Usora. Usljed 
obilnih padalina došlo je do ugrožavanja 
prohodnosti građana obiteljskim kućama i 
prometovanja vozila.  Uvidom u obilazak 
terena izdata  je Naredba Penava kop d.o.o. 
za angažiranjem ljudstva i materijalno 
tehničkih sredstava za sanacijom 
makadamskih  prometnica radi uspostave 
normalne prohodnosti i čišćenja kanala 
usljed nanosa šiblja i drugog tvrdog 
materijala. Vrijednost radova na temelju 
ispostavljenog računa broj: 049/18, 050/18, 
051/18, 052/18, 053/18, 054/18 i 055/18  
od 15.06.2018. godine iznosi 3.271,32 KM. 
Na temelju 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), sredstva iz tekućeg 
godišnjeg priliva i neutrošena sredstva iz 
prethodne godine mogu se koristiti za 
financiranje potreba  Civilne zaštite u skladu 
sa točkom 6. i stav 6.i 7. članka 184. Zakona. 
Općina Usora trenutno nema obezbijeđena 
sredstva iz drugih izvora financiranja, 
pristupilo se donošenju ovog rješenja. 
 
 
Broj:02-14-261/18                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 15.06.2018. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 
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Na temelju članka 41. i 107. Statuta  Općine 
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj: 
5/17), članka 69. i 114. Zakona o organizaciji 
uprave (“Službene novine FBiH” broj: 35/05) 
Općinski načelnik, donosi: 
 

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

zemljišta 
 
1. Na temelju izdate  Narudžbenice  u 

realizaciji Kapitalnih izdataka za 
rekonstrukcije objekta  općine  izdvajaju 
se sredstva od prodaje zemljišta za 
nabavu telekom kablova.  

 

2. Iznos potrebnih sredstva za pokriće 
nabave telekom kablova je sljedeći: 

 

- Crimp net d.o.o – račun - Darke CAT 5e 
kablovi i bužir....................995,00  KM 

 

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Usora. 

 
Obrazloženje 

 

Na temelju  ukazane potrebe za rješavanjem 
mreže u objektu Općine Usora, Općinski 
načelnik odobrio je nabavu kablova i usluge 
ugradnje po predračunu broj bb od 
05.06.2018. godine u iznosu od 995,00 KM. 
Općina Usora trenutno nema obezbijeđena 
sredstva iz drugih izvora financiranja,  pa se 
pristupilo donošenju ovog rješenja.  
 
 
Broj:02-14-263/18                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 22.06.2018. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 41. i 107. Statuta  Općine 
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj: 
5/17), članka 69. i 114. Zakona o organizaciji 
organa uprave (“Službene novine FBiH” broj: 
35/05) Općinski načelnik, donosi: 
 

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

zemljišta 
 
1. Na temelju sklopljenih ugovora o 

realizaciji kapitalnih investicija Općine 
Usora, izdvajaju se sredstva od prodaje 
zemljišta za „Dovršetak rekonstrukcije 

puta Tokme, MZ Alibegovci, Općina 
Usora“. 

 

2. Iznos potrebnih sredstva za pokriće 
kapitalnih investicija je sljedeći: 

 
- Geokop d.o.o.   – Okončana situacija- 

Radovi na putu 
Tokme.....................................1.811,73  KM, 
 

- Institut za građevinarstvo „IG“ - 
Stručni nadzor radovi put 
Tokme.........................................255,20  KM 

 

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Usora. 

 
Obrazloženje 

 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 
prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu 
politiku i izbjeglice donijela je Odluku broj: 
02-14-13966/17 od 10.10.2017. godine o 
odobravanju sredstava u iznosu od 
20.000,00 KM za projekt „Dovršetka 
rekonstrukcije i modernizacije lokalne 
prometnice u naselju Tokme, MZ Alibegovci“. 
Nakon provedenog postupka Javne nabave 
potpisan je Ugovor broj 02-27.20/18 od 
27.04.2018. godine sa Geokop d.o.o., 
Derventa za izvođenje radova u vrijednosti 
21.811,73 KM. Sa Institutom za 
građevinarstvo „IG“ Banja Luka potpisan je 
Ugovor o stručnom nazdoru u iznosu od 
255,20 KM.  Geokop d.o.o.  ispostavio je  
Okončanu  situaciju broj 01-02-27-20-18  u 
iznosu od 21.811,73 KM, a Institut za 
građevinarstvo „IG“  ispostavio je Okončanu 
situaciju za usluge stručnog nadzora u iznosu 
od 255,20 KM. Općina Usora treba 
obezbijediti sredstva   u  iznosu od 2.066,93 
KM. Općina Usora trenutno nema 
obezbijeđena sredstva iz drugih izvora 
financiranja,  pa se pristupilo donošenju 
ovog rješenja.  
 
 
Broj:02-14-309/18                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 03.07.2018. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 41. i 107. Statuta  Općine 
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj: 
5/17), članka 69. i 114. Zakona o organizaciji 
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organa uprave (“Službene novine FBiH” broj: 
35/05) Općinski načelnik, donosi: 
 

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

zemljišta 
 
1. Na temelju sklopljenih ugovora u 

realizaciji  kapitalnih investicija Općine 
Usora, izdvajaju se sredstva od prodaje 
zemljišta za „Sanaciju makadamskih 
prometnica na području Općine Usora“. 

 
2. Iznos potrebnih sredstva za pokriće 

kapitalnih investicija je sljedeći: 
 

- Div Jeleč d.o.o. - i Privremene situacija- 
Nabava posipnog 
materijala...............................4.859,58  KM 

 

3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja 
i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Usora. 

 
Obrazloženje 

 

Nakon provedenog postupka Javne nabave, 
Općinski načelnik Općine Usora i Div Jeleč 
d.o.o. Makljenovac sklopili su Ugovor broj: 
02-23-23/18 od 30.04.2018. godine u iznosu 
od 32.748,30 KM za izvođenje radova 
sanacije makadamskih puteva na području 
Općine Usora. Div Jeleč d.o.o . ispostavio je i 
Privremenu situaciju broj: 009/18 u iznosu 
od 19.859,58 KM. Dio sredstava za sanaciju 
makadamskih puteva obezbijeđen je iz 
prihoda cestovnih naknada u iznosu od 
15.000,00 KM, a dio sredstva  u  iznosu od 
4.859,58 KM treba obezbijediti iz drugih 
prihoda. Općina Usora trenutno nema 
obezbijeđena sredstva iz drugih izvora 
financiranja, pa se pristupilo donošenju ovog 
rješenja.  
 
 
Broj:02-14-318/18                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 05.07.2018. godine          Zvonimir Anđelić 
======================================= 

 
 
Na temelju članka 41. i 107. Statuta  Općine 
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj: 
5/17), članka 69. i 114. Zakona o organizaciji 
organa uprave (“Službene novine FBiH” broj: 
35/05) Općinski načelnik, donosi: 
 

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

zemljišta 
 
1. Na temelju sklopljenog Ugovora  u 

realizaciji kapitalnih investicija Općine 
Usora, izdvajaju se sredstva od prodaje 
zemljišta za kupovinu zemljišta  izgradnje 
pristupne ceste do mosta na rijeci Usora  
lokalitet Alibegovci-Tešanjka, Općina 
Usora.  

 
2. Iznos potrebnih sredstva za pokriće 

kapitalnih investicija je sljedeći: 
 

- Lujić Nenad i Lujić Iva - zemljište 
581,00 m2 x 10,00 KM 
iznosi........................................5.810,00  KM 

- Bradarić Enis zemljište 4,00 m2 x 
393,75 KM 
Iznosi.........................................1.575,00 KM 

 
3. Rješenje stupa na snagu danom donošenja 

i objaviti će se u Službenom glasniku 
Općine Usora. 

 
Obrazloženje 

 

Općinsko vijeće Usora donijelo je Odluku o 
utvrđivanju javnog interesa za kupovinu 
zemljišta broj: 01-05-195/18, 01-05-196/18, 
01-05-198/18 od 01.06.2018. godine za 
potrebe izgradnje pristupne ceste do mosta 
na rijeci Usora, Općina Usora. Na rijeci Usora 
na lokalitetu postojećeg mosta gradit će se 
novi dvotračni most kojim će se omogućiti 
promet vozila bez zastoja sa jedne i druge 
strane mosta što sada nije u mogućnosti.  
Općina Usora sklopila je dana 10.07.2018. 
godine Ugovore o  kupoprodaji nekretnina u 
vlasništvu Lujić Ive i Lujić Nenad. Ponuđena 
cijena nekretnine iznosi 10,00 KM /m2 što 
iznosi 5.810,00 KM (581 m2x10,00 KM). 
Ugovor o kupoprodaji nekretnina u 
vlasništvu Bradarić Enis, ponuđena cijena 
nekretnine iznosi 393,75 KM/m2 što iznosi 
1.575,00 KM (4m2x393,75 KM). Općina 
Usora trenutno nema obezbjeđena sredstva 
iz drugih izvora financiranja,  pristupilo se 
donošenju ovog rješenja.  
        
                                                                                    
Broj:02-14-329/18                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum, 16.07.2018. 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 (“Službeni glasnik BiH” 
broj:90/14), članaka 41. i 108. Statuta općine 
Usora, (''Službeni glasnik općine Usora'', broj 
02/08) Oćinski načelnik donosi: 
 

PRAVILNIK 
o postupku izravnog sporazuma 

 
Članak 1. 

(Predmet Pravilnika) 
Ovim Pravilnikom se definira postupak javne 
nabave, roba, usluga i radova putem izravnog 
sporazuma iz članka 90.  Zakona o javnim 
nabavama (u daljem tekstu: Zakon). 
 

Članak 2. 
(Uvjeti za primjenu izravnog sporazuma) 

(1) Postupak izravnog sporazuma se može 
provesti kada je procijenjena 
vrijednost istovrsnih roba, usluga ili 
radova na godišnjoj razini jednaka ili 
manja od 6.000,00 KM. 

(2) Ugovorni organ može tijekom jedne 
godine za isti predmet nabave potrošiti 
6.000,00 KM putem ovog postupka. 

(3) Ugovorni  organ  može  započeti  izravni 
sporazum ako  je  takva  nabava  
predviđena  Planom nabava ili kada 
ugovorni organ donese posebnu odluku 
o pokretanju izravnog sporazuma 
sukladno članku 17. stavak 1. Zakona. 

 
Članak 3. 

(Načela dodjele izravnog sporazuma) 
Postupak izravnog sporazuma se provodi na 
način da se osigura poštivanje načela iz 
članka 3. Zakona. 

Članak 4. 
(Početak postupka) 
(1) Procijenjena vrijednost javne nabave 

koja se dodjeljuje izravnim sporazumom 
vrši se sukladno članku 15. Zakona. 

(2) Procijenjena vrijednost mora biti važeća 
u trenutku kada ugovorni organ zatraži 
prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili 
više gospodarskih subjekata. 

(3) Postupak izravnog sporazuma započinje 
donošenjem odluke ili rješenja u 
pisanom obliku koje sadrži sve elemente 
iz članka 18. stavak 1. Zakona. 

 
 
 

Članak 5. 
(Izvršenje postupka) 
(1) Ugovorni organ ispituje tržište te traži 

pisani prijedlog cijena ili ponudu od 
jednog ili više gospodarskih subjekata 
koji obavljaju djelatnost koja je predmet 
javne nabave. 

(2) Nakon što primi prijedlog cijene ili 
ponudu od jednog ili više ponuditelja, a 
prije zaključivanja izravnog sporazuma 
ugovorni organ: 

a) pregovara sa 
ponuditeljem/ponuditeljima o cijeni, 
i/ili 

b) prihvata prijedlog cijene ili ponudu 
jednog ponuditelja i/ili  

c) provodi drugu vrstu postupka 
definiranu Zakonom. 

(3) Ukoliko Ugovorni organ u postupku 
nabave, a prije zaključenja izravnog 
sporazuma pristupi pregovaranju o 
cijeni sa ponuditeljem/ponuditeljima 
potrebno je da o toj aktivnosti sačini 
službenu bilješku na predmetu nabave o 
postignutoj cijeni sa potpisom 
ugovornog organa i ponuditelja. 

 
Članak 6. 

(Izbor ponuditelja) 
(1) Kod izbora ponude na temelju koje će biti 

dodijeljen ugovor, ugovorni organ treba 
uzeti u obzir faktore kao što su cijena, 
količina, tehnički opis,  estetske i 
funkcionalne zahtjeve, karakteristike 
koje se odnose na okolinu vrijeme i 
razdoblje isporuke i sl. 

(2) Ugovorni organ bira ponuditelja na 
način koji garantira najbolju razmjenu 
vrijednosti za novac. Kada vodi 
pregovore koji se odnose na prijedlog 
cijene ili ponude, ugovorni organ djeluje 
sukladno dobroj komercijalnoj praksi. 

(3) Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, 
ugovorni organ daje ponuditeljima 
određeni rok da pripreme prijedlog 
cijene ili ponudu, uzimajući u obzir 
kompleksnost nabavke. 

 
Članak 7. 

(Zakljčivanje izravnog sporazuma) 
Izravni sporazum smatra se zaključenim: 

a) Kod nabava čija vrijednost iznosi do 
1.000,00 KM, prilaganjem računa ili 
druge odgovarajuće dokumentacije, ćija 
kopija se obvezno dostavlja službeniku 
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za nabave u roku od 3 (tri) dana od 
prijema iste, radi dostavljanja izvještaja 
u postupku javnih nabavki u 
Informacijski sustav e-nabava. Gdje 
bude postojala potreba službenik za 
nabave će izdavati narudžbenicu do 
iznosa iz točke a) ovog članka. 

b) Kod nabava čija vrijednost je viša od 
1.000,00 KM, ugovorni organ je dužan 
zaključiti ugovor. 

 
 

Članak 8. 
(Stupanje na snagu) 
Ovaj Pravilnik se objavljuje u “Službenom 
glasniku općine Usora”, a primjenjuje se od 
06.07.2015. godine. 
Danom početka primjene ovoga Pravilnika 
prestaje sa primjenom Pravilnik o postupku 
izravnog sporazuma (“Službeni glasnik 
općine Usora” broj 6/10). 
 
 
 
Broj: 02-05-54/15                      OPĆINSKI NAČELNIK 
Datum: 06.07.2015.godine               Ilija Nikić 
======================================= 
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Sadržaj: 
 
Akti Općinskog vijeća 
 
1. Odluka o izmjeni Odluke o 

građevinskom zemljištu.................str.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Akti Općinskog načelnika 
 
1. Odluka o pokretanju postupka javne 

nabave radova..............................str.1.-2. 
 

2. Odluka o pokretanju postupka javne 
nabavke..............................................str.2. 
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nabavke.....................................str.2.-3. 
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prodaje zemljišta...........................str.12. 
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