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Poslovnica Usora
“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi

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 2020. godinu („Službeni glasnik općine Usora", broj 12/19), Odlukom o
izvršenju proračuna Općine Usora za 2020. godinu („Službeni glasnik općine Usora" broj
12/19), na prijedlog općinskih Službi, Općinski načelnik donosi:
ODLUKU
o usvajanju 4. izmjene i dopune Plana nabava općine Usora za 2020. godinu
I
Općina Usora, kao Ugovorno tijelo iz članka 4. Zakona o javnim nabavama, ovim vrši izmjenu
izmjenu i dopunu Plana nabava, broj 02-11-34/20 od 30. 1. 2020. godine, za nabavu radova,
roba i usluga u kalendarskoj 2020. godini.
II
4. izmjena i dopuna Plana nabava za 20. godinu (Plan u tablici) je prilog ove Odluke i čini njen
sastavni dio.
III
4. izmjena i dopuna Plana nabava za 2020. godinu objavit će se na web stranici Ugovornog
tijela, www.usora.com po donošenju Odluke o usvajanju 4. izmjene i dopune Plana nabava
općine Usora za 2020. godinu.
IV
Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik općine Usora", a primjenjuje se od 4. 11. 2020.
godine.

Broj:02-11-34-3/ 20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum,4.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=====================================================================================

28.12.2020.god.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

Stranica

1.

4. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVA ZA 2020. GODINU OPĆINA USORA
R.
B.

PREDMET NABAVE/ Proračunska stavka

CPV Kod
iz JRJN

PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(bez PDV)

VRSTA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
POKRETANJA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
ZAKLJUČENJA
UGOVORA

IZVOR
FINANCIRANJA
Konto/ Ekon. kod

ROBE

UKUPNO ROBE

16.500,00
USLUGE

UKUPNO USLUGE

112.700,00
RADOVI

11.

Nabava i ugradnja opreme za emitiranje
digitalnog signala za JP Radio Usora

45312330-9
32210000-8
32344210-1

62.500,00

Konkurentski
zahtjev

studeni-prosinac

studeni-prosinac

12.

Sanacija mosta poslje poplave u MZ
Makljenovac, opdina Usora

45221119-9

5.000,00

Izravni
sporazum

studeni-prosinac

studeni-prosinac Proračun (615100)

UKUPNO RADOVI

917.600,00

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI)

1.046.800,00

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

28.12.2020.god.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

Proračun (821300)
Sredstva Vlade RH

OVLAŠTENA OSOBA
Općinski načelnik
Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

Stranica

2.

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 2020. godinu („Službeni glasnik općine Usora", broj 12/19), Odlukom o
izvršenju proračuna Općine Usora za 2020. godinu („Službeni glasnik općine Usora" broj
12/19), na prijedlog općinskih Službi, Općinski načelnik donosi:

ODLUKU
o usvajanju 5. izmjene i dopune Plana nabava
općine Usora za 2020. godinu

I
Općina Usora, kao Ugovorno tijelo iz članka 4. Zakona o javnim nabavama, ovim vrši izmjenu
izmjenu i dopunu Plana nabava, broj 02-11-34/20 od 30. 1. 2020. godine, za nabavu radova,
roba i usluga u kalendarskoj 2020. godini.
II
5. izmjena i dopuna Plana nabava za 20. godinu (Plan u tablici) je prilog ove Odluke i čini njen
sastavni dio.
III
5. izmjena i dopuna Plana nabava za 2020. godinu objavit će se na web stranici Ugovornog
tijela, www.usora.com po donošenju Odluke o usvajanju 5. izmjene i dopune Plana nabava
općine Usora za 2020. godinu.
IV
Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik općine Usora", a primjenjuje se od 19. 11. 2020.
godine.

Broj:02-11-34-4/ 20
Datum,19.11.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Anđelić

=====================================================================================

28.12.2020.god.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

Stranica

3.

5. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVA ZA 2020. GODINU
OPĆINA USORA
R.
B.

PREDMET NABAVE/ Proračunska stavka

CPV Kod
iz JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST
(bez PDV)

VRSTA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
POKRETANJA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
ZAKLJUČENJA UGOVORA

Studeni

Studeni

IZVOR
FINANCIRANJA
Konto/ Ekon. kod

ROBE
UKUPNO ROBE

16.500,00

USLUGE
UKUPNO USLUGE

112.700,00

RADOVI
13.

Kanalizacijski sustav Žabljak, faza III. opdina Usora

UKUPNO RADOVI

45232410-9

85.000,00

Pregovarački
postupak bez
objave Obavijesti

Proračun (821300)
FZO FBIH-KREDITKMPŠV

1.002.600,00

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI)

1.131.800,00

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

28.12.2020.god.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

OVLAŠTENA OSOBA

Općinski načelnik
Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ.

Stranica

4.

Temeljem članka 1. Zakona o prenošenju
nadležnosti Zeničko-dobojskog kantona za
djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja
na Općinu Usora („Službene novine Ze-do
kantona“, broj: 5/15), a u vezi sa člankom
32. Odluke o osnovnoj školi („Službeni
glasnik Općine Usora“ broj: 2/19), člankom
40. Odluke o srednjoj školi („Službeni
glasnik Općine Usora“ broj: 9/19), članka
41. Statuta Općine Usora (''Službeni glasnik
Općine Usora'' broj: 5/17) i ukazane
potrebe Općinski načelnik donosi:

Na temelju članka 18., stavak 1., članka 24.
stavak (1) točka a) Zakona o javnim
nabavama BiH (Službeni glasnik BiH, broj:
39/14), članaka 41. i 107. Statuta općine
Usora (''Službeni glasnik općine Usora'', broj
5/17), sukladno Odluci o usvajanju 5.
izmjene i dopune Plana nabava općine
Usora za 2020. godinu, broj 02-11-34-4/20
od 19.11.2020. godine, u predmetu dodjele
ugovora za javnu nabavu dodatnih radova
za projekt: Izvedba kanalizacijskog sustava
'Žabljak', općina Usora, Općinski načelnik
donosi:

ODLUKU

ODLUKU
o pokretanju pregovaračkog postupka
bez objave obavijesti za nabavu radova

Članak 1.
Zbog obvezne dezinfekcije svih školskih
zgrada nastavni proces u osnovnoj i srednjoj
školi na području Općine Usora će se u
ponedjeljak 16.11.2020. godine odvijati
online.
Od utorka 17.11.2020. godine nastava u
školama na području Općine Usora odvijat
će se redovito, sukladno Pravilniku o
izvođenju nastave u školskoj 2020/2021.
godini u školama na području Općine Usora,
broj: 02-34-29/20 od 27.8.2020. godine.
Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u „Službenom glasniku Općine
Usora“
Obrazloženje
Sve školske zgrade na području Općine
Usora će se koristiti u nedjelju 15.11.2020.
godine za potrebe održavanja Lokalnih
izbora. Nakon završetka izbora Javno
komunalno poduzeće Usora će u ponedjeljak
16.11.2020.
godine
izvršiti
detaljnu
dezinfekciju školskih prostorija, te će se taj
dan nastava odvijati putem interneta. Od
utorka 17.11.2020. godine nastava će se
ponovno održavati u školama. Navedena
odluka donesena je u najboljem interesu
djece.
Broj:02-34-47/ 20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum,12.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

28.12.2020.god.

Odobrava se pokretanje pregovaračkog
postupka bez objave obavijesti za javnu
nabavu radova i dodjelu ugovora
za
dodatne radove koji nisu uključeni u
prvotno zaključeni ugovor za projekt:
Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak'
– Faza III, općina Usora, CPV kod iz JRJN
45232410-9.
Procijenjena vrijednost nabave radova iz
točke 1. ove Odluke iznosi 85.000,00 KM,
bez uračunatog PDV-a.
Javna nabava radova iz točke 1. ove Odluke
financirati će se iz odobrenih grant
sredstava
prema
Programu utroška
sredstava vodnih naknada za 2020. godinu,
te po potrebi iz kreditnog zaduženja (EIB
Kredit) i Proračuna općine Usora za 2020.
godinu.
Postupak dodjele ugovora o javnoj nabavi
radova iz točke 1. ove Odluke će se provesti
putem pregovaračkog postupka bez objave
obavijesti za javnu nabavu radova i dodjelu
ugovora za dostavu ponuda za dodatne
radove koji nisu uključeni u prvotno
zaključeni ugovor, budući su dodatni radovi
nužni za obavljanje ili izvođenje u njima
opisanih radova kojima se osigurava
cjelovitost kanalizacijskog sustava i jer se
takvi dodatni radovi ne mogu, tehnički ili
ekonomski, odvojiti od temeljnog ugovora
bez većih nepogodnosti za ugovorno tijelo,
zaključenog s Grupom ponuditelja DIV Jeleč
Usora, broj 02-23-82/19 od 7.11.2019.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

Stranica

5.

godine, sukladno članku 24., stavku (1) i
točki a) Zakona o javnim nabavama BiH.
Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će se
''kriterij najniže cijene“, utemeljen na
ponudama dobavljača i pregledu troškova
(kalkulacije cijena).
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a objaviti će se u 'Službenom
glasniku općine Usora'.
Broj:02-23-70/ 20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum,19.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 54. Zakona o
proračunu/budžetu u Federaciji BIH
(„Službene novine Federacije BIH“ broj:
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15,
104/16, 5/18, 11/19 i 99/19), članka 5.
stavak 2. Zakona o plaćama i naknadama u
organima vlasti Federacije Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije
BIH“ broj:45/10, 111/12 i 20/17), članka 3.
stavak 2. Pravilnika o radnim odnosima,
plaćama i naknadama u Općinskim
organima uprave Općine Usora broj:02-3458/18 od 28.2.2018. godine, članka 41. i
107. Statuta Općine Usora („Službeni glasnik
Općine Usora“ broj:5/17), Općinski načelnik
donosi:
ODLUKU
o utvrđivanju boda za obračun plaće u
općinskim organima uprave Općine
Usora
Članak 1.
Utvrđuje se vrijednost boda 1 (jedan) za
obračun i isplatu plaće izabranih
dužnosnika, nositelja izvršnih vlasti
dužnosnika
i
savjetnika,
državnih
službenika i namještenika u općinskim
organima uprave Općine Usora, za razdoblje
siječanj-prosinac 2021. godine.
Članak 2.
Mjesečni obračuni plaća vršiti će se na
temelju vrijednosti boda iz točke 1. ove
Odluke i utvrđene osnovice za obračun
plaće za 2021. godinu.

28.12.2020.god.

Usljed neusklađenog priliva sredstava u
Proračun vrijednost boda za obračun plaće
vršiti će se temeljem mjesečne odluke o
utvrđivanju boda za obračun plaće sukladno
raspoloživim sredstvima u Proračunu.
Članak 3.
Za sprovođenje ove Odluke zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije – Odjel
financija Općine Usora.
Članak 4.
Danom početka primjene ove Odluke
prestaje sa važenjem Odluka o visini boda za
obračun plaće broj:02-14-649/19 od
2.12.2019. godine.
Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Usora“.
Broj: 02-11-514/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 23.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 88.
Zakona o javnim nabavama BiH („Službeni
glasnik BiH“, broj: 39/14), članaka 41. i 107.
Statuta Općine Usora („Službeni glasnik
Općine Usora“ broj: 5/17) a sukladno Planu
javnih nabava za 2020. godinu, u predmetu
dodjele ugovora o javnoj nabavi radova za
Projekt „Nabava i ugradnja opreme za
emitiranje digitalnog signala za JP Radio
Usora“, Općina Usora, Općinski načelnik
donosi:
O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabave

1. Odobrava se pokretanje postupka javne
nabave radova za projekt „Nabava i
ugradnja opreme za emitiranje
digitalnog signala za JP Radio Usora,
Općina Usora“

2. Procijenjena

vrijednost
nabave
predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke
iznosi 62.500,00 KM bez uračunatog
PDV-a.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

Stranica

6.

3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke
financirat će se iz Proračuna Općine
Usora.

4. Postupak dodjele ugovora o javnoj

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

5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će
se ''kriterij najniže
provedene e-aukcije.

cijene“

nakon

zadužuju se Služba za gospodarstvo i
financije.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja

4. Postupak dodjele ugovora o javnoj
nabavi radova iz točke 1. ove odluke će se
provesti putem konkurentskog zahtjeva
za dostavu ponuda sukladno Zakonom o
javnim nabavama BiH.

5. Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će
cijene“

nakon

6. Za provođenje postupka javne nabave

zadužuju se Služba za gospodarstvo i
financije.

7. Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Broj: 02-19-108/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 26.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 88.
Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni
glasnik BiH, broj: 39/14), članaka 41. i 107.
Statuta Općine Usora („Službeni glasnik
Općine Usora“ broj: 5/17) a sukladno Planu
javnih nabava za 2020. godinu,
u
ponovljenom predmetu dodjele ugovora o
javnoj nabavi radova za Projekt „Nabava i
ugradnja opreme za emitiranje digitalnog
signala za JP Radio Usora“, Općina Usora,
Općinski načelnik d o n o s i :
O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabave

1. Odobrava

se ponovno pokretanje
postupka javne nabave radova za projekt
„Nabava i ugradnja opreme za
emitiranje digitalnog signala za JP
Radio Usora, Općina Usora“
vrijednost
nabave
predmetnih usluga iz točke 1. ove Odluke
iznosi 62.500,00 KM bez uračunatog
PDV-a.

28.12.2020.god.

financirat će se iz Proračuna Općine
Usora.

se ''kriterij najniže
provedene e-aukcije.

6. Za provođenje postupka javne nabave

2. Procijenjena

3. Javna nabava iz tačke 1. ove Odluke

Broj: 02-19-114/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 11.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 114. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH“ broj: 35/05), članaka 41. i 108. Statuta
Općine Usora («Službeni glasnik Općine
Usora» broj: 5/17) i ukazane potrebe,
Općinski načelnik donosi:
ODLUKU
o dodjeli knjiga
I
Osnovnoj školi „Ivan fra Frano Jukić“ Usora
daju se na poklon slijedeće knjige:
- 18 knjiga „Božić u rovu“, autor Boro Jelić,
- 4 knjige „Prvi su stradali golubovi“, autor
Boro Jelić.
II
Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja, a ima se objaviti u „Službenom
glasniku“ Općine Usora.
Broj: 02-34-52/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 16.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

Stranica

7.

Na temelju članka 59. stavak 3. Zakona o
Proračunima u Federaciji BiH («Službene
novine FBiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14,
8/15, 91/15, 102/15, 104/15, 5/18, 11/19 i
99/19), članka 13. Odluke o izvršenju
proračuna Općine Usora za 2020. godinu
(“Službeni glasnik Općine Usora” broj:
12/19) i članka 41. i 107. Statuta Općine
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:
5/17), na prijedlog Službe za gospodarstvo
i financije i Općinskog načelnika, d o n o s i:

Jednokratne novčane pomoći sredstva se
uvećavanju za 3.000,00 KM.
- u razdjelu 8 Tekući transferi planirani na
poziciji 80204-80, ekonomski kod
614116 Ostali transferi sredstva se
umanjuju za 1.500,00 KM.
- u razdjelu 8 Tekući transferi planirani na
poziciji 80203-90, ekonomski kod 614
116 Transfer za zbrinjavanja pasa
lutalica sredstva se uvećavaju za
1.500,00 KM.

ODLUKU
o preraspodjela Tekućih i Kapitalnih
transfera Proračuna
Općine Usora za 2020.godinu

Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba
za gospodarstvo i financije – Odjel za
financije.

Članak 1.
Odobrava se preraspodjela Tekućih i
Kapitalnih transfera planiranih u Proračunu
Općine Usora za 2020. godinu na poziciji
Subvencije privatnim, javnim poduzećima i
poduzetnicima i Kapitalnih tranfera drugim
razinama
vlasti
i
neprofitnim
organizacijama.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
primjenjivat će se za 2020. godinu i objaviti
će se u “Službenom glasniku Općine Usora”.

Članak 2.
Preraspodjela vršiti će se na sljedeći način:
- u razdjelu 9. Kapitalni transferi planirani
na poziciji 90 101, ekonomski kod 615
116 Izdaci učešća općine u kapitalnim
investicijama sredstva se umanjuju za
10.000,00 KM,
- na razdjelu 9. Kapitalni transferi
planirani na poziciji 90 204, ekonomski
kod 615 311 Kapitalni transferi
neprofitnim organizacijama sredstva se
umanjuju za 10.000,00 KM,
- u razdjelu 8, Tekući transferi planirani na
poziciji 80902, ekonomski kod 614817
Izdaci za izvršenje sudskih presuda po
rješenjima sredstva se umanju za
10.000,00 KM.
- u razdjelu 8, Tekući transferi planirani na
poziciji 80804, ekonomski kod 614523
Subvencije za podršku zapošljavanju
sredstva se uvećavaju za 30.000,00 KM.
- u razdjelu 8, Tekući transferi planirani na
poziciji 80304, ekonomski kod 614229
Ostali transferi sredstva se umanjuju za
3.000,00 KM.
- u razdjelu 8, Tekući transferi planirani na
poziciji 80302, ekonomski kod 614229
28.12.2020.god.

Broj: 02-11-483/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 5.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 34. Zakona o
proračunima/budžetima u Federaciji BiH
(“Službene novine FBiH” broj: 102/13, 9/14,
13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 i 99/19), članka 6. Odluke o izvršenju
proračuna Općine Usora za 2020. godinu
(“Službeni glasnik Općine Usora” broj:
12/19), članka 41. i 107. Statuta Općine
Usora (“Službeni glasnik Općine Usora” broj:
5/17), a na prijedlog Službe za gospodarstvo
i financije, Općinski načelnik Općine Usora
d o n o s i:
ODLUKU
o odobravanju izdvajanja sredstava iz
Proračuna općine Usora za 2020.godinu
Ugovorene usluge
I
Iz Proračuna Općine Usora za 2020. godinu
(“Službeni glasnik općine Usora” broj:
12/19) odobrava se izdvajanje sredstava
Ugovorene usluge, Razdjel 201 Ured
načelnika za isplatu, Izdaci po osnovu
drugih
samostalnih
djelatnosti
i
povremenog samostalnog rada u iznosu od
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1.600,00 (slovima:jednatisućašeststotina i
00/100) KM.
- 613974- „Izdaci za povjerenstava“,
- 613980- „Izdaci za poreze i doprinose“.
II
Sredstva iz točke I. ove Odluke će biti
isplaćena sa pozicije “Tekuća pričuva Općine
Usora” Proračun Općine Usora za 2020.
godinu razdjel 11.
III

prometnica u Poduzetničkoj zoni Žabljak i
sanacije prometnica Alibegovci i Omanjska
po Okončanim situacijama.
Članak 2.
Povrat sredstva iz članka 1. i 2. ove Odluke
izvršiti će se u roku od 180 dana od dana
prijenosa sredstava.
Članak.3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i
financije Općine Usora.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se
Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo i
financije, svako u okviru svojih nadležnosti.

Članak 4.
Odluka se dostavlja Općinskom vijeću
Općine Usora radi upoznavanja.

IV

Članak 5.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u „Službenom glasniku Općine
Usora“.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u “Službenom glasniku Općine
Usora”.
Broj: 02-11-559/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum,18.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članaka 41. i 107. Statuta Općine
Usora, (“Službeni glasnik Općine Usora”
broj: 4/17), članka 5. Odluke o izvršenju
proračuna Općine Usora za 2020. godinu
(„Službeni glasnik Općine Usora“ broj:
12/19), na prijedlog Službe za gospodarstvo
i financije Općinski načelnik Općine Usora
donosi:
ODLUKU
o privremenom raspolaganju sredstvima
sa transakcijskog računa za
investicije.
Članak 1.
Odobrava se privremeno raspolaganje
sredstvima sa transakcijskog računa za
investicije odobrena sredstva po javnom
pozivu projekt „Rekonstrukcija, sanacija i
asfaltiranje
lokalne
prometnice
MZ
Omanjska“ u iznosu od 100.000,00 KM
(slovima: stotisuća konvertibilnih maraka)
za potrebe osiguravanja sredstava za
izmirivanje
obveza
rekonstrukcije

28.12.2020.god.

Broj: 02-11-561/20
Datum,22.12.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Anđelić

=======================================

Na temelju članka 59. stavak 3. Zakona o
Proračunima u Federaciji BiH («Službene
novine F BiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14,
8/15, 91/15, 102/15, 104/15, 5/18, 11/19 i
99/19), članka 13. Odluke o izvršenju
proračuna Općine Usora za 2020. godinu
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj:
12/19) i članka 41. i 107. Statuta Općine
Usora («Službeni glasnik Općine Usora»
broj: 5/17), na prijedlog
Službe za
gospodarstvo i financije i Općinskog
načelnika, d o n o s i:
ODLUKU
o preraspodjeli Kapitalnih izdataka
Proračuna Općine Usora za 2020. godinu
Članak 1.
Odobrava se preraspodjela Kapitalnih
izdataka planiranih u Proračunu Općine
Usora za 2020. godinu na sljedećim
pozicijama:
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Članak 2.
Preraspodjela vršiti će se na sljedeći način:
- u razdjelu 10, Kapitalni izdaci planirani
na poziciji 100 101, ekonomski kod 821
111 Izdaci za nabavu zemljišta sredstva
se umanjuju za 6.400,00 KM;
- u razdjelu 10, Kapitalni izdaci planirani
na poziciji 100 102, ekonomski kod 821
211 Kapitalni izdaci izgradnje sportske
dvorane sredstva se umanjuju za
34.000,00 KM;
- u razdjelu 10, Kapitalni izdaci planirani
na poziciji 100 103, ekonomski kod 82
111 Kapitalni izdaci izgradnja dječijeg
vrtića sredstva se uvećavaju za 40.400,00
KM.
Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba
za gospodarstvo i financije – Odjel za
financije.

- MZ Ularice sufinanciranje kupovine
zemljišta za groblje iznosi 570,00 KM.

3. Rješenje

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

MZ Ularice je podnijela zahtjev broj: 09/20
od 30.09.2020. godine za pomoć u
financiranju
kupovine
zemljišta
za
proširenje mjesnog
groblja. Postojeće
mjesno groblje je popunjeno i ukazala se
potreba za proširenjem groblja.
Dio sredstava obezbijeđen je od župljana.
Općina Usora trenutno nema obezbijeđena
sredstva iz drugih izvora financiranja, pa se
sukladno tome pristupilo donošenju ovog
rješenja.

Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se od 01.12. 2020. godine i
obajviti će se u Službenom glasniku Općine
Usora.
Broj: 02-11-563/20
Datum,28.12.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
Zvonimir Anđelić

=======================================

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

Broj: 02-11-475/20
Datum,2.11.2020. godine

OPĆINSKI NAČELNIK
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), sukladno točki 4. Odluke o
pokretanju pregovaračkog postupka bez
objave obavijesti za nabavu radova, broj 0223-70/20 od 19. studenoga 2020. godine, u
predmetu dodjele ugovora za javnu nabavu
dodatnih radova za projekt: Izvedba
kanalizacijskog sustava 'Žabljak', općina
Usora, sukladno članku 107. Statuta općine
Usora, (''Službeni glasnik općine Usora'', broj
5/17), Općinski načelnik donos i :

1. Na temelju zahtjeva MZ Ularice u
realizaciji kapitalnih transfera Općine
Usora, izdvajaju se sredstva od prodaje
zemljišta
za
kupovinu
zemljišta
proširenje groblja u MZ Ularice.

2. Iznos potrebnih sredstava za pokriće
kapitalnih transfera je sljedeći:

28.12.2020.god.

RJEŠENJE
o imenovanju
Povjerenstva za javnu nabavu
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za provedbu
pregovaračkog postupka bez objave
obavijesti za javnu nabavu radova i dodjelu
ugovora
za dodatne radove koji nisu
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uključeni u prvotno zaključeni ugovor za
projekt: Izvedba kanalizacijskog sustava
'Žabljak' – Faza III, općina Usora,
pokrenutog
Odlukom
o
pokretanju
pregovaračkog postupka bez objave
obavijesti za nabavu radova, broj 02-2370/20 od 19. studenoga 2020. godine, u
sastavu:

1. Goran Tadić, dipl. ing. građ., predsj.
Povjerenstva,

2. Dario Katić, dipl. ing. građ., član
3. Mario Pranjić, dipl. sociolog, član
Goran Tadić,
Povjerenstva.

dipl.ing.građ.

je

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.

tajnik

Članak 2.
Povjerenstvo iz članka 1. ovoga Rješenja,
pristupa
otvaranju
ponude
Grupe
ponuditelja DIV Jeleč Usora u utorak, 24. 11.
2020. u 12:30 sati, koji su Pozivom broj 0223-71/20 od 20.11.2020. godine pozvani da
u okviru pregovaračkog postupka dostave
svoju ponudu za radove utvrđene u
'Obrascu sa izjavom i cijenom ponude', te
mu se u svrhu ispunjavanja utvrđenih
poslova daju se potrebna ovlaštenja
sukladno Zakonu, koja uključuju slijedeće:
a)
b)
c)

Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
Provođenje javnog otvaranja ponude,
Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje
ponuda s trženim zahtjevima,
d) Sastavljanje zapisnika o pregledu i
ocjeni ponuda,
e) Pregovaranje s ponuditeljem vezanim
za cijene radova na pojedinim
pozicijama
f) Sastavljanje izvješća o postupku javne
nabave,
g) 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,

28.12.2020.god.

odnosno da je upoznat sa obvezom da
tijekom
cijelog
postupka
rada
u
povjerenstvu dužan prijaviti mogući sukob
interesa i tražiti isključenje iz rada
povjerenstva.

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

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:8

Stranica

11.

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
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: 02-23-72/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum,20.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 69. Zakona o organizaciji
organa uprave («Službene novine FBiH»
broj: 35/05), članka 30. Zakona o plaćama i
naknadama u organima vlasti FBiH
(„Službene novine FBiH“ broj: 45/10,
111/13 i 20/17), članka 29. Kolektivnog
ugovora za organe uprave i sudske vlasti u
Federaciji BiH („Službene novine Federacije
BiH“ broj: 6/20), članka 12. Pravilnika o
radnim odnosima i naknadama u Općinskim
organima uprave Općini Usora broj: 02-3458/18 od 28.02.2018. godine i Pravilnika o
izmjenama i dopunama Pravilnika o radnim

28.12.2020.god.

odnosima, plaćama i naknadama u
Općinskom organu uprave Općine Usora
broj:02-30-86/20 od 29.4.2020. godine,
članka 41. i 107. Statuta Općine Usora
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj:
5/17) Općinski načelnik d o n o s i:
RJEŠENJE
o visini naknade za topli obrok
u općinskim organima uprave Općine
Usora za razdoblje siječanj-prosinac
2021. godina.
1. Novčana naknada za topli obrok počevši
od 01.01.2021. godine isplaćivati će se u
visini od 9,00 KM po radnom danu (za
puno radno vrijeme od 8 sati). Za radno
vrijeme koje traje manje od 5 sati po
radnom danu isplaćuje se pola naknade
od predviđene naknade za puno radno
vrijeme. Za dane naplaćene dnevnice za
službena putovanja, bolovanje, godišnji
odmor, praznici i druge odsutnosti sa
posla ne isplaćuje se naknada za topli
obrok.
2. Obračun naknade za topli obrok tijekom
rada vrši se unazad mjesečno na temelju
evidencija o nazočnosti na poslu.
3. Ukoliko dođe do neravnomjernog priliva
sredstva u Proračun Općine Usora iznosi
navedene naknade
utvrđivat će se
posebnim
rješenjem,
sukladno
raspoloživim sredstvima.
4. Danom stupanja na snagu ovog Rješenja
prestaje važiti ranije Rješenje broj: 0214-650/19 od 2.12.2019. godine, kojim
su bila regulirana prava uposlenika
općinskih organa uprave Općine Usora o
visinama naknade za topli obrok.
5. Rješenje stupa
donošenja.

na

snagu

danom

Broj: 02-11-513/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 23.11.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================
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Na temelju članka 69. Zakona o organizaciji
organa uprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije
BiH, broj: 35/05), članka 40, stavak 1. i
članka 107. u vezi s člankom 41. Statuta
općine Usora („Službeni glasnik općine
Usora“ broj 5/17), Općinski načelnik
donosi
Rješenje
1. Anto
Bonić,
rukovodeći
državni
službenik općine Usora, za vrijeme
privremene
odsutnosti
Općinskog
načelnika Općine Usora Zvonimira
Anđelić, odnosno za vrijeme bolovanja,
počev od 26. studenoga 2020. godine pa
do povratka s bolovanja, istoga
zamjenjuje u obavljanju njegovih
dužnosti i ovlaštenja, sukladno Zakonu i
Statutu općine.
2. Ovlaštenja iz točke 1. ovoga Rješenje
imenovani će izvršavati na način kojim se
osigurava
kontinuitet
izvršavanja
utvrđenih poslova u Jedinstvenom
općinskom organu uprave, obavljajući u
najvećoj mjeri konzultacije sa Općinskim
načelnikom
i
postupajući
prema
njegovim uputama, sukladno Zakonu i
Statutu općine.
3. Imenovani će poslove i ovlaštenjima iz
točke 1. i 2. ovoga Rješenja obavljati
paralelno sa poslovima na koje je
postavljen.
4. Ovo rješenje stupa na snagu danom
donošenja, a primjenjuje se od
26.11.2020. godine pa do povratka
Općinskog načelnika s bolovanja, i
objaviti će se u 'Službenom glasniku
općine Usora'.
Broj: 02-30-232/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 26.11.2020. 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

28.12.2020.god.

103/14), članka 4. Odluke o pokretanju
postupka javne nabave, broj 02-19-108/20
od 26.11.2020. godine, u predmetu dodjele
ugovora u javnoj nabavi radova za projekt
„Nabava i ugradnja opreme za emitiranje
digitalnog signala za JP Radio Usora“, 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
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u
predmetu odabira najpovoljnijeg ponuditelja
/izvršitelja u predmetu: „Nabava i ugradnja
opreme za emitiranje digitalnog signala
za JP Radio Usora“, pokrenutog Odlukom o
pokretanju postupka javne nabave, broj 0219-108/20 od 26.11.2020. godine, prema
Obavijesti o nabavi broj 715-7-3-11-312/20 od 26.11.2020. godine, u sastavu:

1. Martin

Grujo,
predsjedatelj
Povjerenstva,
2. Mario Pranjić, član -//3. Danijel Artmagić, član -//4. Goran Tadić, tajnik Povjerenstva.
Članak 2.
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja,
pristupa otvaranju ponuda 7.12.2020.
godine u 12:30 sati, te u svrhu
ispunjavanja utvrđenih poslova daju se
potrebna ovlaštenja sukladno Zakonu, koja
uključuju slijedeće:
a) Otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
b) Provođenje javnog otvaranja ponuda,
c) Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje
ponuda,
d) Sastavljanje zapisnika o ocjeni ponuda,
e) Sastavljanje izvješća o postupku javne
nabave,
f) Davanje preporuke ugovornom tijelu za
donošenje odluke o odabiru izvršitelja ili
odluke o poništenju postupka nabave.
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Članak 3.
Prije početka rada, svaki član povjerenstva i
tajnik potpisuju izjavu o nepristranosti i
povjerljivosti, te nepostojanju sukoba
interesa, sukladno članku 11. Zakona, da je
upoznat sa odredbama članka 52. Zakona,
odnosno da je upoznat sa obvezom da
tijekom
cijelog
postupka
rada
u
povjerenstvu dužan prijaviti mogući sukob
interesa i tražiti isključenje iz rada
povjerenstva.
U izjavi iz prethodnog stavka daje se i izjava
da u posljednjih pet godina nadležni sud nije
donio presudu kojom je utvrđeno da je ta
osoba počinila kazneno djelo koje sadrži
elemente korupcije, pranja novca ili
primanja ili davanja mita, krivotvorenja,
zlouporabe položaja i ovlaštenja.
Članak 4.
Povjerenstvo djeluje od dana donošenja
odluke o njegovom imenovanju do
okončanja svih poslova vezanih za
predmetnu javnu nabavu koju mu ovim
rješenjem povjerava ugovorno tijelo, sve
sukladno zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ovog ugovornog tijela.
Članak 5.

aktima koji uređuju pitanje uredskog i
arhivskog
poslovanja.
Administrativni
poslovi za povjerenstvo uključuju i
pripremu
zapisnika sa sastanaka
povjerenstva i izradu izvještaja o radu
povjerenstva, pripremu pomoćnih obrazaca
i druge poslove koje zahtijeva predsjedatelj
povjerenstva u svezi sa predmetom javne
nabave.
Članak 7.
Povjerenstvo u svim fazama postupka javnih
nabava donosi odluke, zaključke i
preporuke, u pravilu na sjednicama
zatvorenog tipa koje saziva i kojima
predsjedava predsjedatelj povjerenstva.
Sve odluke, zaključke i preporuke
povjerenstvo donosi na sjednici kojoj
nazoče sva tri člana povjerenstva, javnim
glasovanjem i većinom glasova od tri
nazočna člana.
Predsjedatelj i članovi povjerenstva se ne
mogu uzdržati od glasovanja.
Sve sjednice povjerenstva su zatvorenog
tipa, osim dijela sjednice sa otvaranja
ponuda na kojemu sudjeluju i ovlašteni
predstavnici ponuditelja.

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.

O svim donesenim odlukama, zaključcima i
preporukama na sjednicama povjerenstva
se sačinjava zapisnik o radu.

Članak 6.

Na temelju članaka 41. i 107. Statuta Općine
Usora („Službeni glasnik Općine Usora“,
broj: 5/17), Ugovora broj: 02-19-101/20 od
20.10.2020. godine a vezano za realizaciju
Projekta: Sanacija prometne infrastrukture
na lokalitetima Alibegovci i Omanjska,
općina Usora, Općinski načelnik d o n o s i:

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

28.12.2020.god.

Članak 8.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u 'Službenom
glasniku općine Usora'.
Broj: 02-19-113/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 4.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================
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R J E Š E N J E
o imenovanju Povjerenstva za
primopredaju radova i konačan obračun
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za primopredaju i
konačan obračun radova za Projekt:
Sanacija prometne infrastrukture na
lokalitetima Alibegovci i Omanjska, općina
Usora, prema Ugovoru broj 02-19-101/20
od 20.10.2020. godine, zaključenog između
Općine Usora kao naručitelja i ''RIAL-ŠPED''
d.o.o. Doboj Istok, kao izvođača radova, u
sastavu:
1. Ivan Katić, predsjedatelj Povjerenstva,
2. Ivica Labudović, član Povjerenstva i
3. Goran Tadić, član Povjerenstva
Članak 2.
Povjerenstvo će pristupiti primopredaji
radova i konačnom obračunu dana
14.12.2020. godine u 13:00 sati, na
lokalitetu predmetnih radova.

Članak 5.
Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objaviti će se u ''Službenom glasniku općine
Usora''.
Broj: 02-19-116/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 11.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 13. Zakona o javnim
nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14),
članka
3.
Pravilnika
o
uspostavljanju i radu povjerenstva za
nabave („Službeni glasnik BiH“, broj:
103/14), članka 4. Odluke o pokretanju
postupka javne nabave, broj 02-19-114/20
od 11.12.2020. godine, u predmetu dodjele
ugovora u javnoj nabavi radova za projekt
„Nabava i ugradnja opreme za emitiranje
digitalnog signala za JP Radio Usora“, 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

Članak 3.
Zadatak Povjerenstva je da prilikom
primopredaje radova utvrdi sve relevantne
podatke vezane za realizaciju Ugovora i
Anex-a Ugovora odnosno da utvrdi da li su
radovi izvedeni prema predmetnom
Ugovoru i Anex 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
međusobna financijska prava i obveze
potpisnika Ugovora i Anex-a Ugovora,
utvrditi vrijednost ugovorenih i izvršenih
radova, pregledati ispostavljenu okončanu
situaciju, eventualna prekoračenja, naknade
štete i zatezne kamate.

Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u
predmetu odabira najpovoljnijeg ponuditelja
/izvršitelja u predmetu: „Nabava i ugradnja
opreme za emitiranje digitalnog signala
za JP Radio Usora“, pokrenutog Odlukom o
pokretanju postupka javne nabave, broj 0219-114/20 od 11.12.2020. godine, prema
Obavijesti o nabavi broj 715-7-3-12-313/20 od 11.12.2020. godine, u sastavu:

1. Martin
2.
3.
4.

Grujo,
predsjedatelj
Povjerenstva,
Mario Pranjić, član Povjerenstva,
Danijel Artmagić, član Povjerenstva,
Ivica Labudović, tajnik Povjerenstva.

Članak 4.

Članak 2.

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

28.12.2020.god.

Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja,
pristupa otvaranju ponuda 22.12.2020.
godine u 12:30 sati, te u svrhu
ispunjavanja utvrđenih poslova daju se
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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
28.12.2020.god.

nezakonitost, te tražiti da se ista otkloni.
Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi
ugovorno tijelo, koje snosi odgovornost za
javnu nabavu.
Članak 6.
Tajnik povjerenstva, bez prava glasa, dužan
je da nakon okončanja postupka nabave,
cjelokupan predmet sa svim dokumentima
postupka nabave od odluke o pokretanju
postupka nabave do obavijesti o dodjeli
ugovora, pripremi i arhivira sukladno općim
aktima koji uređuju pitanje uredskog i
arhivskog
poslovanja.
Administrativni
poslovi za povjerenstvo uključuju i
pripremu
zapisnika sa sastanaka
povjerenstva i izradu izvještaja o radu
povjerenstva, pripremu pomoćnih obrazaca
i druge poslove koje zahtijeva predsjedatelj
povjerenstva u svezi sa predmetom javne
nabave.
Članak 7.
Povjerenstvo u svim fazama postupka javnih
nabava donosi odluke, zaključke i
preporuke, u pravilu na sjednicama
zatvorenog tipa koje saziva i kojima
predsjedava predsjedatelj povjerenstva.
Sve odluke, zaključke i preporuke
povjerenstvo donosi na sjednici kojoj
nazoče sva tri člana povjerenstva, javnim
glasovanjem i većinom glasova od tri
nazočna člana.
Predsjedatelj i članovi povjerenstva se ne
mogu uzdržati od glasovanja.
Sve sjednice povjerenstva su zatvorenog
tipa, osim dijela sjednice sa otvaranja
ponuda na kojemu sudjeluju i ovlašteni
predstavnici ponuditelja.
O svim donesenim odlukama, zaključcima i
preporukama na sjednicama povjerenstva
se sačinjava zapisnik o radu.
Članak 8.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u 'Službenom
glasniku općine Usora'.
Broj: 02-19-118/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 17.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================
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Na temelju članka 70, stavak 1. Zakona o
organizaciji uprave u Federaciji BiH
(„Službene novine Federacije BiH“ broj
35/05), odredbi Uredbe o sastavu
povjerenstava i naknadama članova
povjerenstava u okviru kantonalnih organa
uprave i općinskih službi za upravu u
upravnom postupku - prečišćeni tekst
(«Službene
novine
Zeničko-dobojskog
kantona», broj 6/04), u predmetu tehničkog
prijema izvedenih radova na projektu
'Izvedba kanalizacijskog sustava 'Žabljak' –
Faza III, općina Usora, te sukladno članku
107. Statuta općine Usora, (''Službeni
glasnik općine Usora'', broj 5/17), Općinski
načelnik d o n o s i :
RJEŠENJE
o imenovanju stručnog povjerenstva za
tehnički prijem izvedenih radova
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za tehnički prijem
radova izvedenih na temelju Ugovora broj:
02-23-82/19 od 7.11.2019. godine, za
izvođenje radova za projekt: 'Izvedba
kanalizacijskog sustava 'Žabljak' – Faza III,
općina Usora' i Ugovor o izvođenju dodatnih i
nepredviđenih radova, broj 02-21-31/20 od
7.12.2020. godine i Aneksa broj 1 na osnovni
Ugovor, broj 02-21-30/20 od 4.12.2020.
godine, u sastavu:

1. Dario Katić, dipl. ing. građ., predsjedatelj

Povjerenstva,
2. Goran Tadić, dipl. ing. građ., član
Povjerenstva i
3. Martin Grujo, dipl. pravnik, član
Povjerenstva.
U tehničkom prijemu radova sudjeluju i:
a) Ispred Izvođača Radova – predstavnik
Grupe ponuditelja DIV Jeleč Usora
b) Ispred Centralnog nadzora – Eptisa, (u
daljnjem tekstu „Konsultant“)
c) Ispred Investitora – Šef projekta Anto
Bonić, dipl. ing. prometa

28.12.2020.god.

Članak 2.
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, u
nazočnosti i suradnji ostalih sudionika u
građenju se svrhu ispunjavanja utvrđenih
poslova daju se potrebna ovlaštenja
sukladno potrebi, koja uključuju slijedeće:
a) Uvid u Ugovor broj: 02-23-82/19 od
7.11.2019. godine, za izvođenje radova za
projekt: 'Izvedba kanalizacijskog sustava
'Žabljak' – Faza III;
b) Uvid u Ugovor broj o izvođenju dodatnih i
nepredviđenih radova, broj 02-21-31/20
od 7.12.2020. godine
c) Uvid u Aneks broj 1 na osnovni Ugovor,
broj 02-21-30/20 od 4.12.2020. godine
d) Uvid u ponudu Grupe ponuditelja DIV
Jeleč Usora, broj 44/19 od 14.10.2019
godine,
e) Uvid u Ponudu Grupe ponuditelja DIV
Jeleč, Usora, broj P 12.05/20 od
24.11.2020. godine
f) Uvid
u
investicijsko-tehničku
dokumentaciju;
g) Uvid i preuzimanje Izvješća Centralnog
nadzora i propisane prateće gradilišne
dokumentacije i Potvrde o završetku
radova izdane od Centralnog nadzora;
h) Uvid u izvedene radove, kvalitet radova,
blagovremenost
i
otklanjanje
nedostataka;
i) Uvid i preuzimanje atesta i certifikata
ugrađenih materijala i opreme;
j) Uvid u ispostavljene privremene i
okončanu situaciju za završni obračun
izvedenih radova;
k) Završni obračun izvedenih radova,
sukladno točki 45.1 iz osnovnog Ugovora
provodi šef projekta;
l) Sastavljanje i potpisivanje Zapisnika o
tehničkom prijemu izvedenih radova i
prateće
dokumentacije.
Potpisnici
Zapisnika su članovi Povjerenstva,
Izvođač i Centralni nadzor.
Članak 3.
Povjerenstvo djeluje od dana donošenja
odluke o njegovom imenovanju do
okončanja svih poslova vezanih za tehnički
prijem i konačni obračun izvedenih radova.
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Članak 4.

Članak 2.

Tehnički prijem izvedenih radova će
započeti u srijedu, 30.12.2020. godine s
početkom u 10:30 sati, iz sjedišta Općine
Usora, Sivša bb, 74230 Usora.

Plan korištenja zemljišta, javnih površina i
objekata u vlasništvu Općine Usora na
području Općine Usora je temelj za
zaključenje ugovora o zakupu i izdavanje
odobrenja za korištenje zemljišta, javnih
površina i objekata prikazanih u članku 4.
ovog Plana na način definiran člankom 9.
Odluke o uvjetima i načinu davanja
zemljišta, javnih površina i objekata u
vlasništvu Općine Usora na privremeno
korištenje („Službeni glasnik Općine Usora“
broj: 9/18).

Članak 5.
Povjerenstvo radi i odlučuje u punom
sastavu. Ukoliko povjerenstvo ne može
donijeti odluku jednoglasno, svaki član
može svoje mišljenje izdvojiti i unijeti ga kao
takvo u Zapisnik.
Članak 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom
glasniku općine Usora“.
Broj: 02-21-37/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 28.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članaka 3. i 5. Odluke o uvjetima
i načinu davanja zemljišta, javnih površina i
objekata u vlasništvu Općine Usora na
privremeno
korištenje
(„Službeni glasnik Općine Usora“ broj: 9/18)
i članka 41. Statuta Općine Usora
(„Službeni glasnik Općine Usora“, broj:
8/17), Općinski načelnik d o n o s i:
PLAN
korištenja zemljišta, javnih površina i
objekata u vlasništvu Općine Usora
Članak 1.
Planom korištenja zemljišta, javnih površina
i objekata u vlasništvu Općine Usora
određuju se lokacija i način zauzimanja za
potrebe privremenog korištenje zemljišta,
javnih površina i objekata koji su određenih
člankom 3. Odluke o uvjetima i načinu
davanja zemljišta, javnih površina i objekata
u vlasništvu Općine Usora na privremeno
korištenje („Službeni glasnik Općine Usora“
broj: 9/18) sa naznačenom površinom,
pripadajućom skicom, urbanističko tehnički
uvjetima i drugi elementima.

28.12.2020.god.

Članak 3.
Za privremeno korištenje zemljišta, javnih
površina i objekata na području općine
Usora, koja nisu obuhvaćena ovim Planom,
zaključenje o zakupu i izdavanje odobrenja
za korištenje definiran je člankom 4. Odluke
o uvjetima i načinu davanja zemljišta, javnih
površina i objekata u vlasništvu Općine
Usora
na
privremeno
korištenje
(„Službeni glasnik Općine Usora“ broj:
9/18).
Članak 4.
Lokacije za privremeno korištenje zemljišta,
javnih površina i objekata/ureda u
vlasništvu općine Usora koji se mogu dati u
zakup su slijedeće:
A)
- Za postavljanje privremenih poslovnih
objekata,
- Za postavljanje pokretnih objekata na
točkovima, tezgi koje nisu ispred
poslovnih prostora, rashladnih uređaja,
stolova za prodaju lutrije, tiska, knjiga,
cvijeća i slično,
- Za parkiranje vozila iz kojih se
neposredno obavlja prodaja,
- Za druge namjene koje je moguće
obavljati na javnim površinama, a nisu
obuhvaćene konkretnim odredbama
članka 3. Odluke o uvjetima i načinu
davanja zemljišta, javnih površina i
objekata u vlasništvu Općine Usora.
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Adresa: Žabljak bb, 74230 Usora
k.č. 287, k.č. 288, k.č. 289 dio k.č.
290
i
dio
k.č.
42/4
K.O. Tešanjka.

28.12.2020.god.

Površina

Temelj za dodjelu

20.000,00 m2

Dodjeljuje se pravnoj osobi koja
upravlja prostorom tržnice
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B)

-

Za parking prostor u svrhu obavljanja registrirane taxi djelatnosti

B1) Žabljak
Adresa: Žabljak bb, 74230 Usora

Površina

Tržnica Žabljak, dio k.č. 288
K.O. Tešanjka

3 jedinice
6 taxi stajališta

28.12.2020.god.

Temelj za dodjelu
Javni poziv sukladno Pravilniku o
načinu korištenja, redu i radu na taxi
stajalištima, rasporedu taxi vozila na
taxi stajalištima i kriterijima za
raspored taxi vozila
na
taxi
stajalištima na području Općine Usora
(Službeni glasnik općine Usora broj
11/19).
Javni poziv provodi: Služba za
gospodarstvo i financije.
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B2) Sivša
Adresa: Sivša bb, 74230 Usora

Središte Sivše, dio k.č.
K.O. Sivša

28.12.2020.god.

2003

Površina

3 jedinice, sa 3
taxi stajališta

Temelj za dodjelu
Javni poziv sukladno Pravilniku o
načinu korištenja, redu i radu na taxi
stajalištima, rasporedu taxi vozila na
taxi stajalištima i kriterijima za
raspored taxi vozila
na
taxi
stajalištima na području Općine Usora
(Službeni glasnik općine Usora broj
11/19).
Javni poziv provodi: Služba za
gospodarstvo i financije.
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B3) Srednja Omanjska
Adresa: Srednja Omanjska bb,
74230 Usora

Dom Zdravlja,
dio k.č. 1426/1 K.O. Omanjska

28.12.2020.god.

Površina

Temelj za dodjelu

3 jedinice,
5 taxi stajališta

Javni poziv sukladno Pravilniku o
načinu korištenja, redu i radu na taxi
stajalištima, rasporedu taxi vozila na
taxi stajalištima i kriterijima za
raspored taxi vozila
na
taxi
stajalištima na području Općine Usora
(Službeni glasnik općine Usora broj
11/19).
Javni poziv provodi: Služba za
gospodarstvo i financije.
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C)

-

Za postavljanje privremenih poslovnih objekata, tipskih kioska

Adresa: Srednja Omanjska bb,
74230 Usora
Parcela Čičci, dio k.č. 1426/8
K.O. Omanjska

28.12.2020.god.

Površina

Temelj za dodjelu

28,00 m2

Na temelju Javnog poziva

Službeni glasnik Općine Usora
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D)

-

Postavljanje pokretnih objekata na točkovima, tezgi koje nisu ispred poslovnih
prostora, rashladnih uređaja, stolova za prodaju lutrije, tiska, knjiga, cvijeća i
slično

Adresa: Sivša bb, 74230 Usora

Površina

Temelj za dodjelu

Središte Sivše, neposredno uz
groblje, dio k.č. 2003, K.O. Sivša

9 placeva

Po zahtjevu korisnika uz suglasnost
Općinskog Načelnika

28.12.2020.god.
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E)

-

Privremeno korištenje objekata/ureda

E1) Sivša (Zgrada JKP Usora)
Adresa: Sivša bb, 74230 Usora
Središte Sivše, prizemlje zgrade
poslovne zgrade, dio k.č. 823/2
K.O. Sivša

28.12.2020.god.

Površina
1 (jedan)
Poslovni prostor
20,00 m2

Službeni glasnik Općine Usora

Temelj za dodjelu
Na temelju Javnog poziva

Broj:8

Stranica

25.

E2) Sivša (Suteren zgrada Općine Usora)
Adresa: Sivša bb, 74230 Usora
Suteren zgrada Općine Usora,
dio k.č. 1426/1 K.O. Omanjska

28.12.2020.god.

Površina
1 (jedan)
Poslovni prostor
20,00 m2

Službeni glasnik Općine Usora

Temelj za dodjelu
Na temelju Javnog poziva

Broj:8

Stranica

26.

E3) Srednja Omanjska
Adresa: Sivša bb, 74230 Usora
Poslovna zgrada – Bivša vojarna
dio k.č. 2186/2, K.O. Omanjska

F)

-

Površina

Temelj za dodjelu

Zgrada, 530,00 m2

Na temelju Javnog poziva

Površina

Temelj za dodjelu

Ukupno
121.409,00 m2

Na temelju Javnog poziva

Površina

Temelj za dodjelu

Ukupno
20.157,00 m2

Na temelju Javnog poziva

Poljoprivredna obrada

F1) Kosidba
Adresa: Srednja Omanjska bb,
74230 Usora
Lugovi polja k.č. 4173/1,
2051/10, 2051/11, 2051/13,
2053/2,
2054/2,
281/5
K.O. Omanjska
F2) Sjetva
Adresa: Srednja Omanjska bb,
74230 Usora
Lugovi polja, k.č. 2054/1 i k.č.
2054/3 K.O. Omanjska

28.12.2020.god.
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27.

Članak 5.
Stavlja se van snage Plan korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu
Općine Usora broj: 02-23-93/19 od 10.12.2019. godine.
Članak 6.
Ovaj Plan korištenja zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu Općine Usora na
području Općine Usora stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom
glasniku Općine Usora.
Broj: 02-27-24/20
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum, 22.12.2020. godine
Zvonimir Anđelić
=====================================================================================
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Na temelju članka 10. stavak 2. Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika
na području Zeničko-dobojskog kantona – Novi prečišćeni tekst («Službene novine Zeničkodobojskog kantona» broj: 10/19) i članka 12. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi
stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajalištima i kriterijima za raspored taksi vozila na
taksi stajalištima na području općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“, broj 11/19),
Odluke o uvjetima i načinu davanja zemljišta javnih površina i objekata u vlasništvu Općine
Usora na privremeno korištenje („Službeni glasnik općine Usora“, broj: 9/18), Plana korištenja
zemljišta, javnih površina i objekata u vlasništvu općine Usora („Službeni glasnik općine Usora“,
broj: 13/19), Služba za gospodarstvo i financije o b j a v l j u j e :
JAVNI POZIV ZA PRAVNE I FIZIČKE OSOBE REGISTRIRANE
ZA OBAVLJANJE TAKSI PRIJEVOZA ZA RASPORED
TAKSI VOZILA NA SLOBODNA TAKSI STAJALIŠTA
OPĆINE USORA
Pozivaju se pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje taksi prijevoza sa područja općine
Usora da podnesu zahtjev za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajalištima.
1. Zahtjev za raspored taksi vozila se podnosi za slijedeća slobodna taksi stajališta:
Rb

Naziv taksistajališta

1.

Taksi stajalište broj 1.
“Tržnica Žabljak”

2.

Taksi stajalište broj 2.
“Sivša Središte”

3.

Taksi stajalište broj 3.
“Dom zdravlja Usora”
Sivša

Broj
stajališnog
mjesta

Broj
taksi
vozila

Kategorija
taksistajališta

Početna cijena
mjesečne naknade
KM/m²

1
3

1
2

I
I

0,50
0,50

1
2
3
1
2

1
1
1
1
2

II
II
II
II
II

0,50
0,50
0,50
0,50
0,50

3

1

II

0,50

2. Taksi prijevoznici su uz zahtjev za raspored taksi vozila na slobodna taksi stajalištima
dužni priložiti slijedeću dokumetaciju:
a) Pravne osobe:
o aktualni izvod iz sudskog registra i obavještenje Federalnog zavoda za statistiku o
razvrstavanju djelatnosti,
o prijava mirovinsko-invalidskog osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za
taksi vozača za uposlene vozače (broj vozača mora biti veći ili jednak broju vozila za koje
se, u zahtjevu traži raspored na taksi stajališta)
o uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obveze u pogledu plaćanja
javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
o uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za
raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu
Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj
28/06 i 2/10) na temelju kojeg je sud pravomoćnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru
zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza.
b) Fizičke osobe:
o važeće rješenje/odobrenje za obavljanje taksi prijevoza,
28.12.2020.god.
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29.

o
o
o

o

potvrdu o prebivalištu na području općine Usora,
uvjerenje nadležnog poreznog organa da uredno izmiruje obveze u pogledu plaćanja
javnih prihoda ili zaključen sporazum o plaćanju duga u ratama,
uvjerenje nadležnog suda da u posljednjoj godini dana od dana podnošenja zahtjeva za
raspored nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona o cestovnom prijevozu
Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj
28/06 i broj 2/10) na temelju kojeg je sud pravomoćnim rješenjem izrekao zaštitnu
mjeru zabrane obavljanja djelatnosti javnog prijevoza,
iznimno, pored navedene dokumentacije, fizička osoba koja podnosi zahtjev za raspored
dva taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima, kao i fizička osoba koja ima već utvrđen
raspored za jedno vozilo, a podnosi zahtjev za raspored drugog vozila na slobodnim taksi
stajalištima dužno je za uposlenog vozača dostaviti prijavu mirovinsko-invalidskog
osiguranja i uvjerenje o položenom posebnom ispitu za taksi vozača.

Taksi prijevoznik koji ima utvrđen raspored za jedno ili više taksi vozila ne može se prijaviti na
javni poziv za raspored taksi vozila na slobodnim taksi stajalištima sa vozilima za koja mu je već
utvrđen raspored.
3. Raspored taksi vozača na taksi stajalištima se dodjeljuje za razdoblje od 1. 1. do
31.12.2021. godine.
4. Početna cijena mjesečne naknade za upotrebu i korištenje taksi stajališta je 0,50 KM/m².
Jedno taksi stajalište zauzima površinu od 15 m².
Uplata se vrši na račun općine Usora, broj: 1011610071934527, Privredna banka Sarajevo, vrsta
prihoda: 722 131.
5. Taksi prijevoznici sa područja općine Usora, pozivaju se da podnesu zahtjev za raspored
taksi vozila na taksi stajalištima u roku od 15 dana od dana objave.
Neblagovremene, kao i nepotpune zahtjeve Povjerenstvo neće razmatrati nego će ih svojim
rješenjem odbaciti.
6. Obrazac Zahtjeva za raspored taksi vozila na taksi stajalištima se preuzima u Službi za
gospodarstvo i financije Općine Usora i web stranici Općine Usora, a dostavlja se osobno na
Protokol Općine Usora ili putem pošte na adresu:
Općina Usora, Služba za gospodarstvo i financije, Povjerenstvo za provođenje javnog
poziva, Sivša b.b. 74230 Usora u zatvorenoj kuverti sa naznakom „OTVARA POVJERENSTVO“.
Nakon provedenog postupka sukladno Pravilniku, Povjerenstvo utvrđuje Preliminarnu rang listu
rasporeda taksivozila za svako taksistajalište iz javnog poziva i istu objavljuje na oglasnu ploču
općine Usora i na web stranici općine Usora. Na objavljenu Preliminarnu rang listu podnositelji
zahtjeva mogu podnijeti žalbu Službi za gospodarstvo i financije općine Usora u roku od 8
(osam) dana od dana objavljivanja iste.
7. Ovaj javni poziv biti će objavljen u „Službenom glasniku općine Usora“, na službenoj
web stranici općine www.usora.com i na Radio postaji “Usora”.
Sastavni dio ovog Javnog poziva je obrazac Zahtjeva za raspored taksivozila na taksistajališta na
području općine Usora sa uputama za popunjavanje istoga.
Taksi prijevoznici takođe mogu dobiti sve potrebne informacije u Službi za gospodarstvo i
financije Općine Usora ili na telefon broj: 032/889-047.
Broj: 02-27-24/20
POMOĆNIK NAČELNIKA
Datum, 22.12.2020. godine
Anto Bonić
=====================================================================================
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