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USORA

“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi

Na temelju članka 134. stavak 2. Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća
Federacije
Bosne
i
Hercegovine
(«Službene novine Federacije BiH», broj
39/03, 22/06 i 43/10), članka 31.
točka 3. Pravilnika o načinu rada i
funkcioniranja štabova i povjerenika
Civilne
zaštite
(«Službene
novine
Federacije BiH», broj:77/06 i 5/07) kao i
Zaključaka Općinskog stožera Civilne
zaštite Usora od 03.02.2019. godine,
Općinski načelnik d o n o s i :
ODLUKA
o proglašenju stanja prirodne nesreće na
dijelu područja Općine Usora
1. Stanje prirodne nesreće proglašava se za
područje dijela naseljenog mjesta
Makljenovac, Općina Usora (područje
oko nogometnog igrališta pa prema Ušću
rijeke Usore) kao i dio zaseoka Tokići u
Srednjoj Omanjskoj (desna strana od
ceste gledano iz pravca Sivše prema
rijeci Usora) koje je zahvatila poplava
usljed obilnih kišnih padavina, a što je
dovelo do izlijevanja rijeke Usore, te
zaobalnih voda na području Općine
Usora, čime je ugroženo više ljudi,
njihova materijalna dobra, gospodarski
subjekti, sportski objekti te otežane
cestovne komunikacije.

18.02.2019.god.
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2. Radi zaštite i spašavanja ljudi i
materijalnih dobara određujem:
da svi organi uprave i upravne
organizacije, javni pravni subjekti i
druge
institucije
stave
na
raspolaganje Općinskom stožeru
civilne zaštite sve raspoložive resurse
koji će se po planovima zaštite i
spašavanja ljudi i materijalnih dobara
koristiti na ugroženom području,
prioritetno se angažiraju svi radni
strojevi i mehanizaciju fizičkih i
pravnih osoba koji su nužni za
poduzimanje
mjera
zaštite
i
spašavanja;
izvršiti mobilizaciju Jedinice civilne
zaštite opće namjene, a po potrebi i
građana radi izvršenja zadataka
zaštite
i
spašavanja
ljudi
i
materijalnih dobara i pružanja
pomoći na ugroženom području,
za sve organe uprave i upravne
organizacije uvodi se neprekidno
dežurstvo i po potrebi radna obveza,
radi izvršenja naredbi Općinskog
stožera civilne zaštite, u skladu sa
važećim propisima,
narediti JKP “Usora” osiguravanje i
distribuciju pitke vode na područjima
gdje dostava iste bude nužna;
angažirati
mehanizaciju
drugih
gospodarskih subjekata i JKP-a na
raščišćavanju
i
osiguravanju
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komunikacije na cestama gdje to
bude nužno;
DZ Usora i HP će osigurati potrebne
timove i koordinaciju sa Bolnicom
Tešanj na zdravstvenom zbrinjavanju
oboljelih i prevenciji epidemije;
Veterinarskoj stanici naložen je stalni
monitoring
i
zdravstveno
zbrinjavanje
stočnog
fonda
u
poplavljenom području, tijekom i
nakon poplava;
Crveni križ Usora da stavi na
raspolaganje ljudske i materijalne
resurse u funkciji zbrinjavanja
ublažavanja posljedica evakuiranih
građana i
svi troškovi koji proizađu tijekom
provođenja
akcije
zaštite
i
spašavanja će se pokriti iz Proračuna
općine, planiranih za zaštitu i
spašavanje, a nedostajuća sredstva iz
drugih namjenskih izvora.

1.

2.

3.

2. Za rukovođenje svim akcijama zaštite
i spašavanja određujem Općinski
stožer civilne zaštite Usora.
3. Odluka o stanju prirodne i druge
nesreće stupa na snagu ODMAH i
važi do proglašenja prestanka stanja
prirodne i druge nesreće.
Broj:02-44-01/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 03.02.2019. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

4.

5.

Na temelju članka 134. stavak 1. Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih
dobara od prirodnih i drugih nesreća
Federacije Bosne i Hercegovine («Službene
novine Federacije BiH», broj 39/03, 22/06 i
43/10), članka 33 stavak 1. Pravilnika o
načinu rada i funkcioniranja stožera i
povjerenika Civilne zaštite («Službene
novine Federacije BiH», broj: 77/06 i 5/07),
kao i Zaključaka Općinskog stožera Civilne
zažtite Usora od 05.02.2019. godine,
Općinski načelnik d o n o s i :
ODLUKU
O PRESTANKU STANJA PRIRODNE
NESREĆE

18.02.2019.god.

6.

Donosi se Odluka o prestanku stanje
prirodne nesreće koje je proglašeno
Odlukom o proglašenju stanja prirodne
nesreće na dijelu područja općine Usora
broj: 02-44-01/19 od 03.02.2019.
godine, koju je donio Općinski načelnik
kao zapovjednik općinskog stožera
Civilne zaštite Usora.
Općinski stožer Civilne zaštite Usora će
nastaviti svoj rad do stabiliziranja i
saniranja stanja na poplavljenom
području, praćenja i osposobljavanja
prohodnosti cestovnih komunikacija na
lokalnim
prometnicama,
te
poduzimanja drugih potrebnih mjera iz
mjerodavnosti
Općinskog
stožera
Civilne zaštite Usora.
Općinska tijela uprave, odnosno
općinske službe za upravu će u okviru
svojih redovitih djelatnosti obavljati i
dodatne poslove koji se odnose na
otklanjanje
i
ublažavanje
svih
posljedica koje su nastale od prirodne
nesreće, s tim da se određuje prioritet
za obavljanje tih poslova koji se odnose
na ublažavanje i/ili otklanjanje tih
posljedica.
Određuje se rok za prijavu štete do
15.02.2019. godine, te rok imenovanim
Povjerenstvima za popis i procjenu
nastalih šteta da svoj rad, uključujući i
obradu svih šteta završe do 22.02.2019.
godine.
Po stabiliziranju stanja i nužnoj sanaciji
posljedica izazvanih poplavama i
klizištima, te obradi svih rasploživih
dokumenata isti će se uputiti
mjerodavnim kantonalnim i federalnim
tijelima uprave, radi planiranja i
osiguravanja potrebnih sredstava za
provođenje mjera zaštite od poplava
(regulacija riječnih korita i dr.) Naročito
se nalaže općinskoj upravi da pristupi
mogućem rješenju odvodnog kanala od
prometnice Sivša – Jelah, a iznad
zaseoka Tokići prema rječici, odnosno
Usori kao mogućem rješenju zaštite tog
dijela naselja. Po procjeni Stožera u
zadnje dvije poplave sva količina vode
koja plavi navedeno naselje dolazi sa
Miljanovaca od strane Jelaha.
Za rukovođenje pojedinim aktivnostima
navedenim u točki 2. i točki 3. ove
Odluke određujem Općinski stožer
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2.

7.

civilne zaštite Usora i tijela/službe koje
on odredi.
Odluka o prestanku stanju prirodne i
druge nesreće stupa na snagu ODMAH i
objavit će se u „Službenom glasniku
Općine Usora“.

Broj:02-44-03/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 05.02.2019. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 90.
A u vezi sa člankom 87. stavak 3. Zakona o
javnim nabavama BiH („Službeni glasnik
BiH“, broj: 39/14) i članka 107. Statuta
Općine Usora (''Službeni glasnik općine
Usora'', broj 5/17) u predmetu dodjele
ugovora o javnoj nabavi roba: "Nabava i
isporuka digitalnog kopir uređaja“, 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 roba:
"Nabava i isporuka digitalnog kopir
uređaja“.
2. Procijenjena
vrijednost
nabave
predmetnih radova iz točke 1. ove
Odluke iznosi: 2.300,00 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 izravnog sporazuma
sukladno Zakonu o javnim nabavkama
BiH.

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
2018. godinu („Službeni glasnik općine
Usora" broj 14/17), Odlukom o izvršenju
proračuna Općine Usora za 2018. godinu
(„Službeni glasnik općine Usora" broj
14/17), na prijedlog općinskih Službi,
Općinski načelnik donosi:
ODL UK U
o 3. dopuni Plana nabava općine Usora
za 2018. godinu
I
Općina Usora, kao Ugovorni organ iz članka
4. Zakona o javnim nabavama, ovim vrši
dopunu Plana nabava, broj 02-14-112/18
od 09.03.2018. godine, za nabavu radova,
roba i usluga u kalendarskoj 2018. godini.
II
3. dopuna Plana nabava za 2018. godinu
(Plan u tablici) je prilog ove Odluke i čini
njen sastavni dio.
VI
Integralni Plan nabava objavit će se na web
stranici Ugovornog organa, www.usora.com
po donošenju Odluke o dopuni Plana javnih
nabava za 2018. godinu.
VII
Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik
općine Usora", a primjenjuje se od
01.01.2018. godine.
Broj:02-14-112-3/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 18.12.2018. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će
se ''kriterij najniže cijene“.
6. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
Broj:02-23-66/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 21.09.2018. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================
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3.

PRILOG

(Integralni tekst1)

PLAN NABAVA ZA 2018. GODINU
OPĆINA USORA
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

R.
B.

CPV Kod
PREDMET NABAVE/ Proračunska
stavka

iz JRJN

PROCIJE
NJENA
VRIJEDNOST
(bez PDV)

VRSTA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
POKRETANJA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR
FINANCIRANJA
Konto/ Ekon. kod

ZADUŽENI
VODITELJ
POSTUPKA/
Služba

ROBE

1.

Uredski materijal, sitan inventar, ured.
oprema i ost. mater.

22800000-8
39715300-0
72590000-7

13.000,00 Okvirni sporazum

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (613400)

SSOPDD

2.

Uređaj za centralno za kopiranje i print

30120000-6

10.000,00 Okvirni sporazum

Ožujak-Travanj

Ožujak-Svibanj

Proračun (821 300)

SSOPDD

3.

Ogrjev za grijanje prostorija (drvo+ugalj)

03413000-8
09111100-1

5.000,00

Okvirni sporazum

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (613200)

SSOPDD

4.

Gorivo i maziva za mot. vozila

09100000-0

5.000,00

Okvirni sporazum

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (613500)

SSOPDD

1.500,00

Izravni sporazum

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (613700)

SSOPDD

Srpanj-Rujan

Kolovoz-Rujan

Proračun (821600)

SSOPDD

5.

Materijal za održavanje objekata, opreme,
vozila

6.

Investic. održ. objekta - centralno grijanje

39715300-0
39830000-9
39831200-8
50112200-5
39715210-2

10.000,00 Otvoreni postupak

1

Integralni tekst Plana JN (tablični) sadrži: Plan JN broj 02-14-112/18 od 09.03.2018. godine; 1. Dopunu Plana JN broj 02-14-112-1/18 od 16.04.2018. godine; 2. Dopuna Plana JN broj 02-14112-2/18 od 05.06.2018. godine i 3. Dopuna Plana JN broj 02-14-112-3/18 od 18.12.2018. godine
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4.

7.

Nabava opreme za potrebe civilne zaštite

30000000-9

14.000,00 Izravni sporazum

Svibanj-Srpanj

Lipanj-Srpanj

Proračun (821300)

SSOPDD

8.

Namirnice za reprezentaciju (napitci i
prehrambeni artikli)

15321000-4
15980000-1
15110000-2

2.000,00

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (613400)

SSOPDD

9.

Nabava kamiona 'smećara' za JKP Usora
d.o.o.

34144700-5

50.000,00

Izravni sporazum
Otvoreni postupak

Rujan- Prosinac '17.

Siječanj '18.

Proračun (614400 ) i
Sredstva ZDŽ

SGiF i JKP Usora
d.o.o.

Izravni sporazum

Prosinac

Prosinac

Proračun (613400)

SSOPDD

15842300-5
10. Novogodišnji paketići - slatkiši

2.150,00

UKUPNO ROBE

112.650,00

USLUGE
1.

50312000-5
Usluge održavanja objekta, opreme, vozila 50112200-5

1.000,00

Izravni sporazum

Ožujak- Travanj

Travanj-Svibanj

2.

Usluge kupnje neizgrađenog zemljišta
– Most, Alibegovci

70122210-7

9.500,00

Pregova.postupak
bez obj.obavještenja

Ožujak-Travanj

3.

Usluge kupnje neizgrađenog zemljišta
– Sportska dvorana, Žabljak

70122210-7

40.000,00

Pregova.postupak
bez obj.obavještenja

Usluge tiskare

79800000-2

1.700,00

5.

Zakup dvorane i ugostiteljske usluge za Dan
70220000-9
Općine

6.

Ugostiteljske usluge

4.

7.

8.

Travanj - Lipanj

Proračun
(613721,613722)
613723)
Proračun (821100)

SGPKIMPU

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (821100)

SGPKIMPU

Izravni sporazum

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (613912)

SSOPDD

4.300,00

Izravni sporazum

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (614116)

SSOPDD

39222000-4

2.200,00

Izravni sporazum

Ožujak-Prosinac

Ožujak- Prosinac

Proračun (613914)

SSOPDD

Usluge informiranja

64216210-8

3.000,00

Izravni sporazum

Ožujak- Prosinac

Ožujak- Prosinac

Proračun (613913,
613919)

SSOPDD

Usluge nadzora gradilišta

71521000-6

20.000,00

Okvirni sporazum

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (821200)

SGPKIMPU

18.02.2019.god.
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SSOPDD

5.

Usluge nadzora gradilišta – Kanalizacija,
Žabljak (Centralni nadzor)

71521000-6

22.000,00

Konkurentski
zahtjev

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (821200)

SGPKIMPU

10.

Usluge deratizacije

90923000-3

700,00

Izravni sporazum

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (613300)

SSOPDD

11.

Ostale usluge

98390000-3

1.600,00

Izravni sporazum

Ožujak- Travanj

Ožujak- Prosinac

9.

Usluge nadzora gradilišta – Most,
Alibegovci
Održavanje programskih paketa
Datanova i Finova

71521000-6

20.000,00

Konkurentski
zahtjev

Travanj- Svibanj

Svibanj -Lipanj

Proračun
(613915,613922)
613931,613932)
Proračun (821200)

72212311-2
72212443-6

2.100,00

Izravni sporazum

Srpanj-Prosinac

Srpanj-Prosinac

Proračun (613934)

SGIF

14.

Izrada projektne dokumentacije – glavnih
projekata

71240000-2
71242000-6

15.000,00

Konkurentski
zahtjev

Ožujak- Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun (821500)

SGIF- SGPKIMPU

15.

Bankarske usluge

66110000-4

1.400,00

Izravni sporazum

Rujan-Prosinac

Studeni-Prosinac

Proračun (613820)

SGIF

16.

Zimsko održavanje
lokalnih cesta-dodatno

45233141-9

12.000,00

Listopad-Studeni

Listopad-Studeni

Proračun (613724)

SGIF

17.

Usluge popravke i održavanja kamiona

50110000-9

4.700,00

Travanj

Travanj

Proračun (821300)

SGIF

12.
13.

UKUPNO USLUGE

Pregovarački bez
obj.obavještenja
sporazum
Izravni sporazum

SSOPDD
SGPKIMPU

161.200,00
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6.

RADOVI
1.
2.
3.
4.

Sanacija udarnih rupa i devijacija na lok.
45233222-1
asfaltnim cestama
Sanacija makadamskih prometnica (radovi
45233141-9
na održavanju cesta)
Rekonstrukcija ceste ‘Tokme’ Alibegovci
45233222-1
(Radovi na kolničkom zastoru i asfaltiranju)
)
Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih cesta 45233222-1

50.000,00
30.000,00
20.000,00
140.000,00

5.

Nabava i postavljanje cestovne prometne
signalizacije (točka 23. plana)

45233294-6

13.000,00

6.

Kanalizacijski sustav Žabljak

45232410-9

730.000,00

Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Otvoreni postupak
Konkurentski
zahtjev
Otvoreni
postupak

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun (821600)

SGIF

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun (821600)

SGIF

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun(821600) i
FMROiI

SGIF

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun (821600)

SGIF

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun (821600 )

SGIF

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun (821300) –FZO

FBiH-Kredit-KMPŠV
Proračun
(613711,613712)

SGIF-SGPKIMPU

Nabava i montaža elektronička kontrola
48450000-7
2.500,00
Izravni sporazum
pristupa i evidencija radnog vremena
Izgradnja novog mosta preko rijeke Usora,
45000000-7 1.400.000,00 Otvoreni postupak
na cesti Tešanjka-Sivša, općina Usora
Ljetno održavanje cesta -košenja trave
45112730-1
5.000,00 Izravni sporazum
uz prometnice (krajobrazno uređenje cesta)

Ožujak-Lipanj

Travanj - Lipanj

Travanj- Svibanj

Svibanj -Lipanj

Proračun (615110)

SGIF-SGPKIMPU

Travanj-Svibanj

Travanj-Svibanj

Proračun (614120)

SGIF

10.

Sanacija klizišta 'Matići', Sivša

45111230-9

100.000,00

Travanj- Svibanj

Lipanj-Srpanj

11.

Izgradnja športske dvorane – I Faza

45000000-7

100.000,00 Otvoreni postupak

Lipanj-Srpanj

Srpanj-Kolovoz

Srpanj-Kolovoz

Kolovoz-Rujana

Proračun (821600)

SSOPDD

7.
8.
9.

12.
13.
14.

Rekonstrukcija i dogradnja sustava grijanja i
45000000-7
hlađenja
Dogradnja Spomen obilježja poginulim
45212314-0
braniteljima Domovinskog rata Makljenovac
Rekonstrukcija i sanacija prometnica u MZ
45233222-1
Omanjska

47.000,00

Otvoreni postupak

Konkurentski
zahtjev

SSOPDD

Proračun –Sredstva
SGPKIMPU
Federacije
(821200) i (821210) - SGIF-SGPKIMPUProračun (821200)
SSOPDD

4.300,00

Izravni sporazum

Lipanj

Lipanj

Proračun (615100)

SSOPDD

55.000,00

Konkurentski
zahtjev

Rujan

Listopad

Proračun (821600)

SGIF- SGPKIMPU

15.

Priključak vodovoda – Stipo Barišić

45232150-8

2.100,00

Izravni sporazum

Lipanj

Listopad

Proračun (615100)

JKP „Usora“ d.o.o.

16.

Sanacija mostića 'Alibegovačka rijeka'

45221000-2

2.500,00

Izravni sporazum

Rujan

Listopad

Proračun (821600)

SGIF-SGPKIMPU

17.

Sakralni objekt Kapela Bejići

45212360-7

22.000,00

Konkurentski
zahtjev

Rujan

Listopad

Proračun (615100)

SSOPDD

18.

Sanacija klizišta-objekt Brnadić Marko

45111230-9

2.100,00

Izravni sporazum

Kolovoz

Rujan

Proračun (615100)

SSOPDD

19.

Sanacija klizišta Bejići

45111230-9

60.000,00

Konkurentski
zahtjev

Kolovoz

Listopad

Proračun (615100) –
KU CZ ZDŽ

SSOPDDSGPKIMPU

20.

Rekonstrukcija prostorije bivše kotlovnice

5.100,00

Izravni sporazum

Studeni

Studeni

Proračun (821600)

SSOPDD

21.

Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj
45233222-1
zoni 'Srednja Omanjska' faza I

Rujan

Listopad

Proračun (821600)

SGIF-SGPKIMPU

45200000-9

200.000,00
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7.

22.
23.

Rekonstrukcija prometnice u poduzetničkoj
45233222-1
zoni 'Srednja Omanjska' faza I
Sanacija prometne infrastrukture nastale kao
45233222-1
posljedica poplava i klizišta, lokalitet
45233294-6
Alibegovci + točka 5.

128.000,00
100.000,00

Otvoreni postupak

Rujan

Listopad

Otvoreni postupak

Kolovoz

Proračun (821600)

SGIF-SGPKIMPU

Rujan

Proračun (821600)

SGIF-SGPKIMPU

24.

Postavljanje ograde oko plinskog spremnika
45342000-6
uz administrativnu zgradu općine

1.400,00

Izravni sporazum

Listopad

Listopad

Proračun (821600)

SSOPDD

25.

Sanacija i dovođenje u funkciju postojećeg
45232151-5
vodozahvatnog izvorišta "Ularice"

25.600,00

Konkurentski
zahtjev

Kolovoz

Rujan

Proračun (821600)

SGIF-SGPKIMPU

26.

Asfaltiranje ceste kroz groblje u
Makljenovcu ()

12.500,00

Konkurentski
zahtjev

Studeni

Prosinac

Proračun (821600)

SSOPDD

27.

Izgradnja spomen obilježja poginulim
braniteljima HVO-a iz mz Ularice

4.300,00

Izravni sporazum

Studeni

Prosinac

Proračun (821600)

SSOPDD

UKUPNO RADOVI

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI)

45000000-7

45262511-6

3.262.400,00
3.536.250,00

Skraćenice:
SGIF – Služba za gospodarstvo i financije
SGPKIMPU - Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam
SSOPDD - Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti

OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ

18.02.2019.god.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:3/19

Stranica

8.

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
2019. godinu („Službeni glasnik općine
Usora" broj: 1/19), Odlukom o izvršenju
proračuna Općine Usora za 2019. godinu
(„Službeni glasnik općine Usora" broj:
1/19), na prijedlog općinskih Službi,
Općinski načelnik donosi:
ODL UK U
o usvajanju Plana nabava Općine
Usora za 2019. godinu
I
Općina Usora, kao Ugovorni organ iz članka
4. Zakona o javnim nabavama, utvrđuje
stvarne potrebe za nabavu radova, roba i
usluga u kalendarskoj 2019. godini.
U skladu sa Proračunom za 2019. godinu, a
s ciljem osiguranja svega što je potrebno za
djelokrug rada Ugovornog organa, donosi se
Plan nabave, koji sadrži podatke o predmetu
nabave, procijenjenu vrijednost nabave bez
PDV-a, oznaku CPV kôda (za nabave koje
su već potpuno isplanirane), planiranim
sredstvima u proračunu, vrsti postupka,
planiranom početku i završetku postupka
nabave, načinu ugovaranja (ugovor ili
okvirni sporazum) i vremenu zaključenja
istog.
II
Ugovorni organ zadržava pravo u slučaju
obrazloženog zahtjeva utemeljenog na
odredbama Zakona o javnim nabavama da
promijeni vrstu postupka i procijenjenu
vrijednost nabave, na temelju obrazloženja
zasnovanog na ekonomskim i drugim
pokazateljima, kao što su znatnije promjene
cijena u odnosu na cijene u vrijeme procjene
vrijednosti,
smanjenje
ili
povećanje
količina,
sukladno
s
izmijenjenim
okolnostima i sl.

sukladno članku 18. Zakona o javnim
nabavama.
Sredstva
predviđena
za
neplanirane nabave mogu se koristiti na
temelju pojedinačne odluke koja se zasniva
na obrazloženom zahtjevu o nužnosti i
utemeljenosti nabave koja se nije mogla
predvidjeti u vrijeme donošenja Plana
nabava (npr. u slučaju dobivanja sredstava
od viših razina vlasti kao i u nekim drugim
opravdanim slučajevima), u slučaju ovakve
situacije ugovorni organ zadržava pravo da
naknadno
izvrši dopunu Plana javnih
nabava.
IV
Ugovorni organ zadržava pravo da Plan
nabava dopuni sa nabavama koje se
financiraju iz kapitalnog dijela proračuna po
usvajanju odgovarajućeg akta o kapitalnim
projektima od strane Općinskog vijeća.
V
Plan nabava objavit će se na web stranici
Ugovornog organa, www.usora.com po
potpisivanju Odluke o usvajanju Plana
javnih nabava za 2019. godinu.
VI
Plan nabava za 2019. godinu (Plan u tablici)
je prilog ove Odluke i čini njen sastavni
dio.
VII
Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik
općine Usora", a primjenjuje se od 24. 01.
2019. godine.

Broj:02-14-12/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 23.01.2019. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

III
Za sve nabave predviđene Planom nabave
obvezno je donošenje odluke o pokretanju
postupka nabave, u
formi i sadržaju

18.02.2019.god.
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9.

PRILOG

PLAN NABAVA ZA 2019. GODINU
OPĆINA USORA
(NAZIV UGOVORNOG ORGANA)

R.B.

CPV Kod
PREDMET NABAVE/ Proračunska
stavka

iz JRJN

PROCIJE
NJENA
VRIJEDNOST
(bez PDV)

VRSTA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
POKRETANJA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR
FINANCIRANJA
Konto/ Ekon. kod

ZADUŽENI
VODITELJ
POSTUPKA/
Služba

ROBE

1.
2.
3.
4.

22800000-8
39830000-9
39715300-0
72590000-7
39000000-2
Uredski namještaj i oprema
30191000-4
30191000-4
Gorivo, maziva, tekućina za vjetrobran i dr.
09100000-0
za mot. vozila
15321000-4
Namirnice za reprezentaciju (napitci i
15980000-1
prehrambeni artikli)
15110000-2
Uredski materijal, sitan inventar, ured.
oprema, materijal za održavanje čistoće i

22.000,00

Okvirni sporazum
Siječanj-Veljača
4 godine

Konkurentski
zahtjev
Okvirni sporazum
15.400,00
4 godine
8.500,00

2.000,00

Izravni sporazum

Veljača-Ožujak

Proračun (613400)

SSOPDD

Ožujak- Lipanj

Lipanj-Srpanj

Proračun (821300)

SSOPDD

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (613500)

SSOPDD

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (613400)

SSOPDD

SSOPDD

47.900,00

UKUPNO ROBE
USLUGE
50312000-5
50112200-5

2.000,00

Izravni sporazum

Ožujak- Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun
(613721,613722)

2. Usluge kupnje neizgrađenog zemljišta

70122210-7

30.000,00

Pregova.postupak
bez obj.obavještenja

Ožujak-Travanj

Travanj - Lipanj

Proračun (821100)

SGPKIMPU

3. Usluge tiskare

79800000-2

1.700,00

Izravni sporazum

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (613912)

SSOPDD

Zakup dvorane i ugostiteljske usluge za Dan
70220000-9
Općine

4.300,00

Izravni sporazum

Veljača-Ožujak

Ožujak-Travanj

Proračun (614116)

SSOPDD

1.

4.

Usluge održavanja informatičke opreme i
vozila
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5.

Ugostiteljske usluge

39222000-4

3.000,00

Izravni sporazum

Siječanj-Veljača

Veljača-Ožujak

Proračun (613900)

SSOPDD

6.

Usluge informiranja i oglašavanja

64216210-8

6.000,00

Izravni sporazum

Siječanj-Veljača

Veljača-Ožujak

Proračun (613913,
613919)

SSOPDD

7.

Usluge nadzora gradilišta (bez kanalizacije) 71521000-6

5.000,00

Okvirni sporazum
1 godina

Veljača-Ožujak

Ožujak-Travanj

Proračun (821200)

SGPKIMPU

8.

Usluge deratizacije

90923000-3

700,00

Izravni sporazum

Ožujak-Travanj

Ožujak-Travanj

Proračun (613300)

SSOPDD

9.

Usluge osiguranja zaposlenih i imovine

98390000-3

1.600,00

Izravni sporazum

Ožujak- Travanj

Ožujak- Prosinac

Nabava i instaliranje agregata - generator u
nuždi
Održavanje programskih paketa
Datanova i Finova
Izrada projektne dokumentacije – glavnih
projekata

31127000-2

34.000,00

Konkurentski
zahtjev

Ožujak- Travanj

Travanj-Svibanj

3.800,00

Izravni sporazum

Rujan-Listopad

Listopad -Studeni

Proračun (613934)

SGIF

12.300,00

Konkurentski
zahtjev

Ožujak- Travanj

Travanj-Svibanj

Proračun (821500)

SGIF- SGPKIMPU

Bankarske usluge

66110000-4

1.400,00

Izravni sporazum

Siječanj-Veljača

Veljača-Ožujak-

Proračun (613820)

SGIF

240.000,00

Okvirni sporazum
3 godine

Lipanj-Srpanj

Srpanj-Kolovoz

Proračun (613724)

SGIF

5.000,00

Izravni sporazum

Veljača-Ožujak

Ožujak-Travanj

Proračun (821300)

SSOPDD- SGIF

10.
11.
12.
13.
14.
15.

72212311-2
72212443-6
71240000-2
71242000-6

Zimsko održavanje
45233141-9
lokalnih cesta
Nabava centrale i uvezivanje instalacija
32412000-4
interneta i telefonije-Komunikacijska mreža
UKUPNO USLUGE

Proračun
(613915,613922)
613931,613932)
Proračun (821210,
821300)

SSOPDD
SSOPDD

350.800,00
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11.

RADOVI

1.

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

2.

Kanalizacijski sustav Žabljak

3.

45233222-1
45233141-9
45233294-6
45112710-5

550.000,00

Okvirni sporazum
4 godine

Siječanj-Veljača

Veljača-Ožujak

45232410-9

855.000,00

Otvoreni
postupak

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

Ljetno održavanje (košenja trave, čišćenje
divljih deponija, obala i korita vodotoka,
čišćenje parkinga, spomen obilježja i sl.)

45112730-1

9.000,00

Izravni sporazum
(Program OVZaštita okoliša)

Veljača-Ožujak

Ožujak- Travanj

4.

Sanacija klizišta 'Matići', Sivša

45111230-9

85.500,00

Otvoreni postupak

Travanj- Svibanj

Lipanj-Srpanj

5.

Izgradnja športske dvorane – I Faza

45000000-7

170.000,00 Otvoreni postupak

Lipanj-Srpanj

Srpanj-Kolovoz

6.

Rekonstrukcija i izgradnja bunara 'Ularice'45232152-2
Građevinski radovi na crpnoj stanici

37.000,00

Konkurentski
zahtjev

Ožujak-Travanj

Travanj-Svibanj

7.

Ograđivanje toplotne stanice

45000000-7

3.000,00

Izravni sporazum

Ožujak-Lipanj

Travanj - Lipanj

45400000-1

17.000,00

Lipanj-Srpanj

Srpanj-Kolovoz

45210000-2

25.000,00

Lipanj-Srpanj

Srpanj-Kolovoz

8.
9.

Unutarnje uređenje objekta-Završni
građevinski radovi
Sufinanciranje radova na izgradnji
vatrogasnog doma
UKUPNO RADOVI

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI)

Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev

Proračun (821600)

Proračun (821300) –FZO

FBiH-Kredit-KMPŠV

SGIF- SGPKIMPU

SGIF-SGPKIMPU

Proračun (614120)

SGIF

Proračun –Sredstva
Federacije
(821200) i (821210) Proračun (821200)
Proračun (821200)MLJPI-JKP
Proračun
(613711,613712)

SGPKIMPU
SSOPDD SGPKIMPU
SGIF- SGPKIMPU
SSOPDD

Proračun (821600)

SSOPDD

Proračun (821210)

SSOPDD
SGPKIMPU-

1.751.500,00
2.150.200,00

Skraćenice:
SGIF – Služba za gospodarstvo i financije
SGPKIMPU - Služba za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam
SSOPDD - Služba stručnih, općih poslova i društvenih djelatnosti

Općinski načelnik
Zvonimir Anđelić, dipl.ing.građ.

18.02.2019.god.
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12.

Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 90.
Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni
glasnik BiH, broj: 39/14), Pravilnika o
postupku izravnog sporazuma broj: 02-0554/15 od 06.07.2015. godine, u skladu sa
Planom javnih nabava općine Usora za
2019. godinu i člancima 41. i 107. Statuta
općine Usora (''Službeni glasnik općine
Usora'', broj: 5/17), u predmetu dodjele
ugovora o javnoj nabavi: „Uvezivanje
instalacija interneta i telefonije –
Komunikacijska
mreža,
umrežavanje
uredskih prostorija administrativne zgrade
općine Usora, Sivša b.b.“, Općinski načelnik
donosi:
O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke
1. Odobrava se pokretanje postupka javne
nabave:
„Uvezivanje
instalacija
interneta
i
telefonije
–
Komunikacijska mreža, umrežavanje
uredskih prostorija administrativne
zgrade općine Usora, Sivša b.b.“
2. Procijenjena
vrijednost
nabave
predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke
iznosi 5.000,00 KM bez uračunatog
PDV-a.
3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke
financirat će se iz Proračuna općine
Usora za 2019. godinu.
4. Postupak javne nabave iz tačke 1. ove
Odluke će se provesti putem izravnog
sporazuma sukladno Zakonom o javnim
nabavkama BiH.
5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će
se ''kriterij najniže cijene“.
6. Za provođenje postupka javne nabave
zadužuju se Služba za gospodarstvo i
financije i Služba stručnih, općih poslova
i društvenih djelatnosti.
7. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.
Broj:02-14-37/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 07.02.2019. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

18.02.2019.god.

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
donosi:
ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave
1. Odobrava se pokretanje postupka
dodjele ugovora o javnoj nabavi:
Izvedba kanalizacijskog sustava
'Žabljak' – Faza III, općina Usora.
2. Procijenjena vrijednost nabave radova
iz točke 1. ove Odluke iznosi 110.000
KM, bez uračunatog PDV-a.
3. Javna nabava radova iz točke 1. ove
Odluke finansirat će se iz odobrenih
grant sredstava prema Programu
utroška sredstava vodnih naknada za
2018.
godinu,
prema
Dodatku
Sporazuma broj 02-14-322/18 od
11.07.2018.
zaključenim
sa
Ministarstvom
poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva Zeničkodobojske županije i Proračuna općine
Usora za 2018. godinu.
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:02-23-117/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 05.12.2018. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================
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13.

Na temelju temelju članka 2, stavak 1.
Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te
utvrđivanja vremena i uzroka smrti
(”Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine” broj: 79/13 i 9/14), članka 3.
Odluke o utvrđivanju organizacije i rada
mrtvozorničke službe kojom se osigurava
pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na
području
Zeničko-dobojskog
kantona
(„Službene
novine
Zeničko-dobojskog
kantona” broj:8/18), članka 200. Zakona o
upravnom postupku („Službene novine
FBIH” broj:2/98 i 48/99), rješavajući po
službenoj
dužnosti,
u
predmetu
usklađivanja rješenja kojim su imenovani
mrtvozornici za područje općine Usora,
Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog
kantona, d o n o s i

putnih troškova u iznosu utvrđenom
Odlukom o visini naknade i troškova
prevoza mrtvozorika za obavljanje pregleda,
utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba
umrlih izvan zdravstvene ustanove na
području
Zeničko-dobojskog
kantona
(„Službene
novine
Zeničko-dobojskog
kantona” broj:8/18).
Članak 5.
Ovim Rješenjem stavlja se van snage
rješenje Ministarstva broj:11-37-8715/16
od 22.04.2016. godine.
Članak 6.
Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Usora”.

R J E Š E NJ E
o imenovanju mrtvozornika
Članak 1.
Imenuju se mrtvozornici, odnosno ovlašteni
doktori medicine za obavljanje pregleda
umrlih, te utvrđivanje vremena i uzroka
smrti osoba umrlih izvan zdravstvene
ustanove na području Općine Usora i to:
1. dr. Jozo Grgić, specijalista oftamologije
2. dr. Janja Grgić, specijalista urgentne
medicine
Članak 2.
Zadatak je mrtvozornika da na području
Općine Usora vrše pregled umrlih osoba u
cilju utvrđivanja nastupa, vremena i uzroka
smrti i utvrđivanja okolnosti pod kojim je
smrt nastupila.
Članak 3.
U postupku pregleda umrlih i utvrđivanju
vremena i uzroka smrti mrtvozornici su
dužni zadatke iz točke II. ovog rješenja
obavljati po postupku i na način propisan
Pravilnikom o načinu pregleda umrlih, te
utvrđivanja vremena i uzroka smrti.
Članak 4.
Mrtvozornici imaju pravo na naknadu za
pregled umrlih osoba i pravo na naknadu

18.02.2019.god.

Obrazloženje
Rješenjem Ministarstva zdravstva
broj:11-37-8715/16 od 22.04.2016. godine,
imenovani su mrtvozornici, odnodno
ovlašteni doktori medicine za obavljanje
pregleda umrlih, te utvrđivanja uzroka smrti
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na
području općine Usora.
Aktom
Ministarstva
zdravstva
broj:11-37-18288/18
od
20.12.2018.
godine, zatraženo je da JU „Dom zdravlja
Usora” dostavi dokaze propisane člankom 4.
Stavak 2. I 3. Odluke o utvrđivanju
organizacije i rada mrtvozorničke službe
kojom se osigurava pregled, utvrđivanje
vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove na području Zeničkodobojskog kantona i eventualno predloži
imenovanje novih mrtvozornika.
JU „Dom zdravlja Usora”, postupila je
po dopisu Ministarstva zdravstva i dopisom
od 16.01.2019. godine dostavila zatraženu
dokumentaciju. U provedenom postupku
izvršen je uvid u priloženu dokumentaciju i
utvrđeno da je za predložene mrtvozornike
dostavljena
dokumentacija
propisana
člankom 4. stavak 2. Odluke o utvrđivanju
organizacije i rada mrtvozorničke službe
kojom se osigurava pregled, utvrđivanje
vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan
zdravstvene ustanove na području Zeničkodobojskog kantona.
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Uvidom u službene evidencije
Ministarstva zdravstva, utvrđeno je da su
predloženi mrtvozornici izvršili edukaciju
koja se odnosi na mrtvozorništvo, čime su
ispunjeni uvjeti propisani člankom 4. Stavak
3. Odluke o utvrđivanju organizacije i rada
mrtvozorničke službe kojom se osigurava
pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na
području Zeničko-dobojskog kantona.
Imajući u vidu navedeno u skladu sa
člankom 3. Odluke
o
utvrđivanju
organizacije
i
rada
mrtvozorničke službe kojom se osigurava
pregled, utvrđivanje vremena i uzroka smrti
osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na
području
Zeničko-dobojskog
kantona,
odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.
POUKA O PRAVNOM LIJEKU
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba
Federalnom ministarstvu zdravstva u roku
od 15 dana od dana prijema rješenja. Žalba
se podnosi u dva primjerka, putem
Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog
kantona, usmeno na zapisnika ili pismeno.
Broj: 11-37-18288-1/18
MINISTAR
Dana, 25.01.2019. godine dr.Dragoljub Brenjo
=======================================

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), Odluke o pokretanju postupka
javne nabave radova, broj 02-23-117/18 od
05.12.2018. godine, u predmetu dodjele
ugovora u javnoj nabavi radova – Izvedba
kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III,
općina Usora, sukladno članku 107. Statuta
općine Usora, (''Službeni glasnik općine
Usora'', broj 5/17), Općinski načelnik
donos i :
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu
nabavu

18.02.2019.god.

Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u
predmetu odabira najpovoljnijeg ponuditelja
/izvršitelja u predmetu radova: Izvedba
kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza
III, općina Usora, pokrenutog Odlukom o
pokretanju postupka javne nabave radova,
broj 02-23-117/18 od 05.12.2018. godine,
prema Obavijesti o nabavi broj 715-1-3-27-324/18 od 6.12.2018. godine, u sastavu:
1. Anto Bonić, dipl. ing. prom., predsj.
Povjerenstva,
2. Senada Dizdar, dipl. dipl. inž. građ., MPVŠ
ZDK, članica i
3. Dario Katić, dipl. inž. građ., član
Ivica Labudović, dipl.ing. agr., tajnik
Povjerenstva.
Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ovoga Rješenja,
pristupa otvaranju ponuda dana 21. 12.
2018. u 13:15 sati, te mu se 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.
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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.

18.02.2019.god.

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
sudjeluju svih pet članova povjerenstva,
javnim glasovanjem i većinom glasova od
pet nazočnih članova.
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:02-23-117-1/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 10.12.2019. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju 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), Pravilnika o postupku
izravnog sporazuma općine Usora, broj 0205-54/15 od 06.07.2015. godine i članka
107. Statuta općine Usora (''Službeni glasnik
općine Usora'', broj 5/17), a u postupku
Izravnog sporazuma za projekt: ''Nabava i
isporuka
digitalnog
kopir
uređaja'',
Općinski načelnik d o n o s i:
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R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za javnu
nabavu
I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u
predmetu odabira najpovoljnijeg ponuđača
za projekt: ''Nabava i isporuka digitalnog
kopir uređaja''
u postupku Izravnog
sporazuma, u sastavu:
1. Dijana Katić, predsjedatelj,
2. Ana Nikić, član,
3. Ivan Katić, član.
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Dario
Katić. Zadatak tajnika Povjerenstva je
obavljanje administrativnih poslova za
Povjerenstvo i obavljanje drugih poslova
prema
zahtjevima
Predsjedatelja
povjerenstva.
II
Povjerenstvo će pristupiti otvaranju ponuda
prema tenderskoj dokumentaciji dana
13.12.2018. godine u 1130 sati u sali za
sjednice zgrade općine Usora, Sivša bb.
III
Poslovi Povjerenstva obuhvataju slijedeće:
Otvoriti zahtjeve za sudjelovanje,
Provesti 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.
IV
Predsjednik, članovi i tajnik Povjerenstva ne
mogu sudjelovati u radu Povjerenstva dok
ne potpišu izjavu o povjerljivosti sukladno
sa člankom 11. Zakona o javnim nabavama.
V
Povjerenstvo će odluku donijeti prostom
većinom glasova, putem javnog glasovanja.

18.02.2019.god.

VI
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Broj:02-14-784/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 13.12.2018. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članaka 41. i 107. Statuta Općine
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“,
broj: 5/17) i Ugovora broj 02-27-48/18 od
17.10.2018. godine, a vezano za realizaciju
Projekta: Rekonstrukcija i modernizacija
lokalnih prometnica u općini 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:
Rekonstrukcija i modernizacija lokalnih
prometnica u općini Usora, prema Ugovoru
broj: 02-27-48/18 od 17.10.2018. godine,
zaključenog između Općine Usora, kao
naručitelja i ''RIAL-ŠPED’’ d.o.o. Doboj Istok,
kao izvođača radova, u sastavu:
1. Anto Bonić, predsjedatelj Povjerenstva,
2. Ivica Labudović, član Povjerensta i
3. Ivan Katić, član Povjerensta.
II
Povjerenstvo će pristupiti primopredaji
radova i konačnom obračunu dana
20.12.2018. godine u 10:00 sati, na
lokalitetu predmetnih radova.
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, projektnoj
dokumentaciji i predmjeru radova, kvalitet
radova, eventualne nedostatke, pregled
atesta ugrađenog materijala, garantne
listove i certifikate, dan okončanja radova i
eventualna
prekoračenja.
Prilikom
konačnog obračuna Povjerenstvo će utvrditi
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međusobna financijska prava i obveze
potpisnika Ugovora, utvrditi vrijednost
ugovorenih i izvršenih radova, pregledati
ispostavljenu
okončanu
situaciju,
eventualna prekoračenja, naknade štete i
zatezne kamate.

sredstava općine Usora iz grantova za
projekte u oblasti sporta broj:01-05-295/18
od 07.11.2018.godine a objavljena u
Službenom
glasniku
općine
Usora
broj:12/18 i dostavi prijedlog odluke o
raspodjeli sredstava Općinskom načelniku.

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

III
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku općine Usora.

V
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u ''Službenom glasniku općine
Usora''.

Broj:02-40-02/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 11.02.2019. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Broj:02-27-69/18
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 18.12.2018. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 41. Statuta općine Usora
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj:
5/17), a na prijedlog Službe stručnih, općih
poslova i društvenih djelatnosti, Općinski
načelnik općine Usora donosi

Na temelju članka 41. Statuta općine Usora
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj:
5/17), a na prijedlog Službe stručnih, općih
poslova i društvenih djelatnosti, Općinski
načelnik općine Usora donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za
provođenje Javnog poziva iz granta za
kulturu

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za
provođenje Javnog poziva iz granta za
sport
I
U Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva
za raspodjelu proračunskih sredstava za
grant po projektima u oblasti sporta
imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Boro Glamatović, predsjednik
Anto Matić, član
Mario Pranjić, član
Dario Krajina, član
Ivo Topalović, član
II

Zadatak povjerenstva je da u roku od 30.
dana od dana isteka roka Javnog poziva za
prijavu projekata provede svu potrebnu
proceduru propisanu Odlukom o kriterijima,
načinu i postupku raspodjele proračunskih

18.02.2019.god.

I
U Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva
za raspodjelu proračunskih sredstava za
grant po projektima u oblasti kulture
imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Ivo Topalović, predsjednik
Daliborka Matošević, član
Ružica Ivić, član
Ivica Krajina, član
Marijan Džido, član
II

Zadatak povjerenstva je da u roku od 15.
dana od dana isteka roka Javnog poziva za
prijavu projekata provede svu potrebnu
proceduru propisano Odlukom o kriterijima,
načinu i postupku raspodjele sredstava iz
tekućeg granta, odnosno transfera za
kulturu broj:01-05-273/18 od 09.10.2018.
godine a objavljena u Službeni glasniku
općine Usora 11/18 i dostavi prijedlog
odluke o raspodjeli sredstava Općinskom
načelniku.
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III

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku općine Usora.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku općine Usora.

Broj:02-40-05/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 18.02.2019. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Broj:02-05-07/19
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 18.02.2019. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 41. Statuta općine Usora
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj:
5/17), a na prijedlog Službe stručnih, općih
poslova i društvenih djelatnosti, Općinski
načelnik općine Usora donosi

Na temelju članka 9. Odluke o objavljivanju
Javnog oglasa za imenovanje jednog (1)
člana Općinskog izbornog povjerenstva
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“ broj:
9/17), članka 6. Javnog oglasa za
imenovanje 1 (jednog) člana Općinskog
izbornog povjerenstva Usora i članka 7.
Naputka o utvrđivanju kvalifikacija, broja,
imenovanju i razrješenju i obuci članova
Izbornog povjerenstva osnovne izborne
jedinice u Bosni i Hercegovini («Službeni
glasnik BIH» broj:57/17 i 60/17)
Povjerenstvo za izbor i imenovanje na svojoj
sjednici održanoj dana 28.12.2017. godine
donosi:

R J E Š E NJ E
o imenovanju Povjerenstva za
provođenje Javnog poziva iz granta za
udruge i fondacije koje nisu obuhvaćene
odlukama za kulturu i sport
I
U Povjerenstvo za provođenje Javnog poziva
za raspodjelu proračunskih sredstava za
grant po projektima koja nisu obuhvaćena
odlukama za kulturu i sport imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.

Mario Pranjić, predsjednik
Ilija Jelić, član
Danijel Artmagić,član
Boro Dadić, član
Dragana Perić, član
II

Zadatak povjerenstva je da u roku od 30.
dana od dana isteka roka Javnog poziva za
prijavu projekata provede svu potrebnu
proceduru propisano Odlukom o načinu i
postupku raspodjele sredstava udrugama i
fondacijama
koje
nisu
obuhvaćene
odlukama za kulturu i sport broj:01-05317/18 od 30.11.2018. godine a objavljena
u Službeni glasniku općine Usora 13/18 i
dostavi prijedlog odluke o raspodjeli
sredstava Općinskom načelniku.

18.02.2019.god.

KRITERIJE
za ocjenjivanje kandidata u postupku
izbora člana Općinskog izbornog
povjerenstva Usora
Članak 1.
(Uvod)
Ovim Kriterijima uređuje se način
ocjenjivanja (bodovanja) kandidata i način
provođenja intervjua koji je sastavni dio
javnog oglasa u postupku izbora članova
Općinskog izbornog povjerenstva Usora.
Članak 2.
(Kriteriji bodovanja)
U postupku izbora članova Općinskog
izbornog povjerenstva Usora primjenjivat će
se sljedeći kriteriji bodovanja:
a) stručna sprema
• VSS (najmanje VII/1 ili drugi
studijski ciklus s najmanje 300 ECTS
bodova) ......................................... 4 boda;
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•

završen drugi studijski ciklus
visokog obrazovanja s 240 ECTS
bodova.............................................3 boda;
završen prvi studijski ciklus visokog
obrazovanja, sa 180 ECTS bodova
.............................................................2 boda;
VŠS (VI/1)........................................ 1 bod;

Povjerenstvo za izbor i imenovanje koje
provodi intervju će o datumu, vremenu i
mjestu održavanja intervjua obavijestiti
kandidate koji ispunjavaju uvjete najmanje
tri dana prije zakazivanja intervjua pismeno,
telefonski ili elektronskom poštom, s tim da
se svaki od navedenih načina smatra
urednim.

b) izborno iskustvo
• članstvo
u
izbornom
povjerenstvu...................................3 boda
• kandidati iz članka 2. stavak 3
Naputka............................................3 boda
• članstvo u biračkom odboru na
izborima obuhvaćenim Izbornim
zakonom BIH..................................2 boda

Ukoliko uredno pozvani kandidat ne
pristupi zakazanom intervjuu, smatrat će se
da je odustao od oglasa.

•

•

c) bodovi sa intervjua
Članak 3.
(Postupak bodovanja kandidata)
Bodovanje kandidata i intervju vrši
Povjerenstvo za izbor i imenovanje koje
broji pet članova od kojih je jedan
predsjednik.
Članak 4.
(Cilj provođenja intervjua)
Intervju sa kandidatima se provodi s ciljem
procjene profesionalnih karakteristika,
iskazanih sposobnosti i afiniteta kandidata
za obavljanje poslova člana izbornog
povjerenstva, fleksibilnost, motiviranost kao
i osobne i stručne kompetencije kandidata,
vještine komunikacije i potencijal za razvoj.
Članak 5.
(Sadržaj intervjua)
Odabrane teme za intervju kandidata
(kvalitativno i kvantitativno) moraju biti
jednake za sve kandidate koji pristupe
intervjuu a odnose se na poznavanje obasti
Izbornog zakona BIH i na pitanja kojima se
utvrđuje cilj intervjua.
Kandidat na intervjuu može ostvariti
maksimalno 25 bodova (maksimalno po 5
bodova od svakog člana Povjerenstva) uz
napomenu da niti jedan član Povjerenstva
ne može bodovati kandidate sa manje od 1
boda.

18.02.2019.god.

Članak 6.
(Utvrđivanje
sadržaja
pitanja
za
intervju)
Pitanja na intervjuu se mogu odnositi na
poznavanje propisa i potrebnih znanja i
vještina za obavljanje poslova člana
općinskog izbornog povjerenstva, stručnu
spremu kandidata, kvalifikacije, sklonost
kandidata timskom radu i usvajanje novih
znanja vezano za poziciju na koju se
kandidat prijavio.
Kandidatima se postavlja pet (5) istih
pitanja koja utvrđuju članovi Povjerenstva
sat vremena prije održavanja intervjua i
kandidate ocjenjuju ocjenama od 1-5 za
svako postavljeno pitanje.
Način vođenja intervjua, vrijeme trajanja
intervjua, način vođenja razgovora s
kandidatima (vodi li razgovor predsjedatelj
ili svi članovi Povjerenstva ili članovi samo
ocjenjuju kandidate) članovi Povjerenstva
odlučuju sporazumno.
Nakon obavljenog intervjua s kandidatom,
svaki član Povjerenstva vrši ocjenjivanje
kandidata na propisanom obrascu na način
da upisivanjem na odgovarajuće mjesto
ocjenjuje kandidata ocjenom od 1-5 za
pojedino pitanja.
Članak 7.
(Rang liste uspješnih kadidata)
Predsjednik Povjerenstva za izbor i
imenovanje je dužan da prije nego što unese
rezultate intervjua u pregled rezultata
intervjua provjeriti formalnu točnost svakog
unesenog podatka.
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Nakon završenog intervjua sa svim
kandidatima Predsjednik Povjerenstva za
izbor i imenovanje, u pregled rezultata za
svakog kandidata unosi broj bodova koje je
kandidatu dodijelio pojedinačno svaki član
Povjerenstva i ukupan broj bodova koje je
kandidat ostvario na temelju svih kriterija
bodovanja.
Na
temelju
izvršenog
bodovanja
Povjerenstvo za izbor i imenovanje formira
rang listu uspješnih kandidata koju
dostavlja odgovornom službeniku na daljnje
postupanje.
Članak 8.
(Obrasci za bodovanje i vođenje
zapisnika)
Sastavni dio ovih Kriterija su i obrasci za
bodovanje kandidata 1-3.
Članak 9.
(Završne odredbe)
Kriteriji za ocjenjivanje kandidata u
postupku izbora člana Općinskog izbornog
povjerenstva Usora stupaju na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Usora.
Broj:01-05-396/17 PREDSJEDNIK POVJERENSTVA
Datum, 29.12.2017. godine
Anto Matić
=======================================
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poziva
iz
granta
za
kulturu...............................str.18.-19.

Sadržaj
Akti Općinskog načelnika i Ministarstva
zdravstva ZDK
1.

Odluka o proglašenju stanja
prirodne
nesreće
na
dijelu
područja
Općine
Usora…………………...........…….str.1.-2.

2.

Odluka
o
prestanku
stanja
prirodne nesreće.....................str.2.-3.

3.

Odluka o pokretanju postupka
javne nabave.................................str.3.

4.

Odluka o 3. dopuni Plana nabava
Općine
Usora
za
2018.
godinu.........................................str.3.-8.

5.

Odluka o usvajanju Plana nabava
Općine
Usora
za
2019.
godinu.......................................str.9.-12.

6.

Odluka o pokretanju postupka
javne nabavke..........................str.13.

7.

Odluka o pokretanju postupka
javne nabavke.............................str.13.

8.

Rješenje
o
imenovanju
mrtvozornika.......................str.14.-15.

9.

Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva
za
javnu
nabavu..............................str.15.-16.

10.

Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva
za
javnu
nabavu................................str.16.-17.

11.

Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva za primopredaju
radova
i
konačan
obračun..............................str.17.-18.

12.

Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva za provođenje Javnog
poziva iz granta za sport.........str.18.

13.

Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva za provođenje Javnog

18.02.2019.god.

14.

Rješenje
o
imenovanju
Povjerenstva za provođenje Javnog
poziva iz granta za udruge i
fondacije koje nisu obuhvaćene
odlukama
za
kulturu
i
sport....................................str.18.-19.

Akti Povjerenstva za izbor i imenovanje
1.

Kriteriji za ocjenjivanje kandidata
u postupku izbora člana Općinskog
izbornog
povjerenstva
Usora....................................str.19.-21.
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