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Poslovnica Usora
“Službeni glasnik” izlazi prema potrebi

Na temelju članka 53. a u vezi sa člankom
22. i 23. Zakona o stvarnim pravima
(«Službene novine Federacije BiH», broj:
66/13 i 100/13) i članka 23. Statuta Općine
Usora («Službeni glasnik Općine Usora»,
broj: 5/17) Općinsko vijeće Općine Usora na
svojoj IX (devetoj) redovitoj sjednici,
održanoj dana 21.10. 2021. godine
d o n o s i:

kao suvlasništvo Sandra (Zdravko) Jozić,
Annamarie (Anto) Jozić i Katrie (Anto)
Jozić s dijelom 1/3 .
Članak 2.
Kopija katastarskog plana za nekretnine
navedene u članku 1. je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 3.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na kupnju parcele
k.č. broj 266, KO Tešanjka, posjed Sandra
(Zdravko) Jozić, Annamarie(Anto) Jozić
i Katrie (Anto) Jozić

Cijena nekretnina navedenih u članku 1. ove
Odluke iznosi 975,00 KM, a utvrđena je
sukladno nalazu i mišljenju ovlaštenog
sudskog vještaka.

Članak 1.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime
Općine Usora, zaključi kupoprodajni ugovor
za nekretnine navedene u članku 1. ove
Odluke u formi notarski obrađene isprave,
na temelju kojeg će se izvršiti prijenos prava
vlasništva sa ranijeg vlasnika na Općinu
Usora, a nakon pribavljenog mišljenja
Općinskog pravobranitelja.
Troškove notarske obrade ugovora, plaćanja
poreza na promet nepokretnosti i pristojbi
za upis prava vlasništva i posjeda, snosi
kupac.

Daje se suglasnost Općinskom Načelniku da
u ime Općine Usora sudjeluje u postupku
kupnje nekretnine označene kao:
- k.č. broj 266, zvana ''Međulug'', po kulturi
prilazni put, u površini P=39,00 m2,
upisane u Pl broj 88, KO Tešanjka, kao
suposjed Sandra (Zdravko) Jozić,
Annamarie (Anto) Jozić i Katrie (Anto)
Jozić s dijelom 1/3, a što prema
podacima iz zemljišne knjige odgovara
parceli k.č. broj 266, zvana ''Međulug, po
kulturi Prilazni put u površini P=39,00
m2, upisane u ZKU broj 37, KO Tešanjka,
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Članak 4.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:9

Stranica

1.

Članak 5.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine
Usora».

Ovlašćuje se Općinski načelnik da u ime
Općine Usora, zaključi kupoprodajni ugovor
za nekretnine navedene u članku 1. ove
Odluke u formi notarski obrađene isprave,
na temelju kojeg će se izvršiti prijenos prava
vlasništva sa ranijeg vlasnika na Općinu
Usora, a nakon pribavljenog mišljenja
Općinskog pravobranitelja.
Troškove notarske obrade ugovora, plaćanja
poreza na promet nepokretnosti i pristojbi
za upis prava vlasništva i posjeda, snosi
kupac.

Broj: 01-02-142/21
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum: 3.11.2021. godine
Anto Matić
=======================================

Na temelju članka 53., a u vezi sa člankom
22. i 23. Zakona o stvarnim pravima
(«Službene novine Federacije BiH», broj:
66/13 i 100/13) i članka 23. Statuta Općine
Usora («Službeni glasnik Općine Usora»,
broj: 5/17) Općinsko vijeće Općine Usora na
svojoj IX (devetoj) redovitoj sjednici,
održanoj dana 21.10. 2021. godine d o n o
s i:

ODLUKU
o davanju suglasnosti na kupnju parcele
k.č. broj 1173/2, KO Ularice, posjed Ivan
(Franjo) Čalić
Članak 1.
Daje se suglasnost Općinskom Načelniku da
u ime Općine Usora sudjeluje u postupku
kupnje nekretnine označene kao:
- k.č. broj 1173/2, zvana ''Debelo Brdo'',
po kulturi Njiva 7.klase, u površini
P=32,00 m2, upisane u KKU broj 330, KO
Ularice, kao posjed Ivan (Franjo) Čalić
1/1, a što prema podacima iz zemljišne
knjige odgovara parceli k.č. broj 1173/2,
zvana ''Debelo Brdo'', po kulturi Njiva 7.
klase u površini P=32,00 m2, upisane u
ZKU broj 330, KO Ularice, kao vlasništvo
Ivan (Franjo) Čalić 1/1.
Članak 2.
Kopija katastarskog plana za nekretnine
navedene u članku 1. je sastavni dio ove
Odluke.
Članak 3.
Cijena nekretnina navedenih u članku 1. ove
Odluke iznosi 512,00 KM, a utvrđena je
sukladno nalazu i mišljenju ovlaštenog
sudskog vještaka.
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Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom
objavljivanja u «Službenom glasniku Općine
Usora».
Broj: 01-02-143/21
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum: 3.11.2021. godine
Anto Matić
=======================================

Na temelju članaka 23. i 106. Statuta
Općine Usora («Službeni glasnik Općine
Usora» broj 5/17) i članka 86. i 94.
Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Općine Usora („Službeni glasnik Općine
Usora“ broj 8/17) Općinsko vijeće Općine
Usora na svojoj IX redovitoj sjednici
održanoj dana 21.10.2021. godine,
nakon razmatranja Odluke o odobravanju
jednokratne novčane pomoći Pinji
Bajramović iz Žabljaka, donijelo je
s l j ed eći:
Z A K LJ U Č A K
I.
Općinsko vijeće Usora daje suglasnost na
Odluku o odobravanju jednokratne
novčane pomoći Pinji Bajramović iz
Žabljaka, za potrebe obnove kupaonskog
prostora stambenog objekta oštećenog u
požaru, donesenu od strane Općinskog
načelnika,
broj:
02-11-429/21
od
13.10.2021. godine.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:9

Stranica

2.

II.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Općinski
načelnik
i
Služba
za
gospodarstvo i financije.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u Službenom
glasniku Općine Usora.
Broj: 01-02-141/21
PREDSJEDATELJ OV-a
Datum: 3.11.2021. godine
Anto Matić
=======================================

Na temelju članka 180 i članka 184. stavak
1. točke 6. i stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća ( «Službene
novine F BiH» broj: 39/03, 22/06 i 43/10),
članka IV. i VI. Odluke o uvjetima i načinu
korištenja sredstava ostvarenih na temelju
posebne naknade za zaštitu od prirodnih i
drugih nesreća («Službene novine F BiH»
broj: 4/12 i 80/13), čanka 41 i 107. Statuta
Općine Usora («Službeni glasnik Općine
Usora» broj: 5/17), Odluke o izvršenju
proračunu Općine Usora za 2021. godinu
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj:
1/21), Općinski načelnik, d on os i :
ODLUKU
Članak 1.

( Predmet)
Odobrava se jednokratna novčana pomoć
Pinji (Šećo) Bajramović, iz Žabljaka u
iznosu od 300,00 KM (slovima: tristotine i
0/00 konvertibilnih maraka), za obnovu
požarom oštećenog kupaonskog prostora
stambenog objekta.
Članak 2.
(Pozicija proračuna)
1. Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit
će se iz sredstava utvrđenih u Proračunu
Općine Usora za 2021 („Službeni glasnik
Općine Usora“ broj: 1/21), razdjel 804
Tekući transfer za posebne namjene,
ekonomski kod 614241, pozicija 80401
Transfer za posebne namjene –
elementarne nepogode i civilna zaštita
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2. Sredstva će biti uplaćena na bankovni
račun Pinje Bajramović iz Žabljaka bb
Usora, JMBG: 0111943192177,
broj
računa:21-30222-546096, otvoren kod
Privredne banke Sarajevo.
3. Sredstva iz članka 1. ove Odluke isplatit
će se sa računa Općine Usora otvorenog
za zaštitu i spašavanje od prirodnih i
drugih nesreća broj 1011610071935594
kod Privredne banke Sarajevo.
Članak 3.
( Provođenje odluke)
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se
Općinski načelnik i Služba za gospodarstvo
i financije Općine Usora, svako u okviru
svojih nadležnosti.
Članak 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana davanja suglasnosti od strane
Općinskog vijeća Općine Usora i objavit će
se u „Službenom glasniku Općine Usora“.
Broj: 02-11/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 13.10.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 18., stavak 1. i članka 90.
Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni
glasnik BiH, broj: 39/14), članaka 41. i 107.
Statuta Općine Usora (''Službeni glasnik
Općine Usora'', broj: 5/17), sukladno i Planu
javnih nabava za 2021. godinu, u predmetu
dodjele ugovora o javnoj nabavi radova:
„Izgradnja zgrade Dječijeg vrtića, faza II.,
Općina Usora“, Općinski načelnik d o n o s i :
O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke
1.
2.

Odobrava se pokretanje postupka javne
nabave: Izgradnja zgrade Dječijeg
vrtića, faza II., Općina Usora
Procijenjena
vrijednost
nabave
predmetnih usluga iz točke 1. ove
Odluke iznosi 240.000,00 KM bez
uračunatog PDV-a.

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:9

Stranica

3.

3.

Javna nabava iz točke 1. ove Odluke
financirati će se zajedničkim sredstvima
iz Proračuna Općine Usora za 2021.
godinu (pozicija 821200) te sredstvima
Javne predškolske ustanove „Ivančica“
Usora
sukladno
zaključenom
Sporazumu o zajedničkom učešću u
realizaciji projekta br: 02-11-441/21
od 22.10.2021. godine.

izmjenu i dopunu Plana nabava, broj 02-1135/21 od 29.1.2021. godine, za nabavu
radova, roba i usluga u kalendarskoj 2021.
godini.

4.

Postupak javne nabave iz točke 1. ove
Odluke će se provesti putem otvorenog
postupka za dostavu ponuda za radove,
sukladno Zakonu o javnim nabavkama
BiH.

III
3. izmjena i dopuna Plana nabava za 2021.
godinu objavit će se na web stranici
Ugovornog organa, www.usora.com
po
donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Plana
javnih nabava za 2021. godinu.

5.

Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će
se ''kriterij najniže cijene“ uz
provođenje e-aukcije.

6.

Za provođenje postupka javne nabave
zadužuju se Služba za gospodarstvo i
financije.

7.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

II
3. Izmjena i dopuna Plana nabava za 2021.
godinu (Plan u tablici) je prilog ove Odluke
i čini njen sastavni dio.

IV
Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik
općine Usora", a primjenjuje se od
27.10.2021. godine.
Broj: 02-11- 35-3/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 27.10.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

Broj: 02-19- 106/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 27.10.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

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 Proračunu Općine Usora za 2021.
godinu („Službeni glasnik Općine Usora"
broj 1/21), Odlukom o izvršenju proračuna
Općine Usora za 2021. godinu („Službeni
glasnik Općine Usora" broj 1/21), na
prijedlog općinskih Službi, Općinski
načelnik donosi:
O DL U KU
o usvajanju 3. Izmjene i dopune Plana
nabava Općine Usora za 2021. godinu
I
Općina Usora, kao Ugovorni organ iz članka
4. Zakona o javnim nabavama, ovim vrši
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Službeni glasnik Općine Usora

Broj:9

Stranica

4.

PRILOG

3. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVA ZA 2021. 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

Listopad

Listopad-studeni

IZVOR
FINANCIRANJA
Konto/ Ekon. kod

ROBE
UKUPNO ROBE

55.815,80

USLUGE
UKUPNO USLUGE

38.757,85

RADOVI
2. Izgradnja zgrade Dječjeg vrtića, faza II.
UKUPNO RADOVI

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI)

17.11.2021.god.

45000000-7

240.000,00

Otvoreni
postupak

Proračun (821200)
Sredstva JPU
“Ivančica”

1.495.306,19

1.589.879,84

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:9

Stranica

5.

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 2021. godinu
(«Službeni glasnik Općine Usora» broj:
1/21) 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 sredstava Proračuna
Općine Usora za 2021. godinu.
Članak 1.
Odobrava se preraspodjela sredstava
planiranih u Proračunu Općine Usora za
2021. godinu („Službeni glasnik Općine
Usora“ broj 1/21) za Rashode sljedećih
razdjela i pozicija.
Članak 2.
Preraspodjela sredstava u Proračunu
Općine Usora za 2021. godinu vrši se na
sljedeći način:
- u razdjelu 2, Općinski načelnik, sredstva
planirana na ekonomski kod 611 200
Naknade uposlenih umanjuju se za
5.100,00 KM;
- u razdjelu 2, Općinski načelnik, sredstva
planirana na ekonomski kod 613 500
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
umanjuju se za 600,00 KM;
- u razdjel 3, Služba za gospodarstvo i
financije,
sredstva
planirana
na
ekonomski kod 611 200 Naknade
uposlenih uvećavaju se za 2.100,00 KM;
- u razdjelu 2, Općinski načelnik, sredstva
planirana na ekonomski kod 613 800
Izdaci za osiguranje uvećavaju se za
600,00 KM;
- u razdjelu 2, Općinski načelnik sredstva
planirana na ekonomski kod 613 900
Ugovorene usluge uvećavaju se za
3.000,00 KM.
17.11.2021.god.

Članak 3.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba
za gospodarstvo i financije – Odjel za
financije.
Članak 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja,
primjenjivat će se za 2021. godinu i objaviti
će se u “Službenom glasniku” Općine Usora.
Obrazloženje
Pravni temelj za donošenje ove Odluke
sadržan je u preambuli iste, te nisu potrebna
dodatna obrazloženja.
1) Državnom služeniku nakon postupka
prigovora
kod
drugostupanjskog
organa Odbora državne službe za žalbe
u Federaciji BiH za troškove prijvoza na
posao i s posla na relaciji Usora – Žepče
(Begov Han), izmjenjeno je rješenje o
visini naknada za prijevoz na posao i sa
posla sa 260,00 KM na 490,00 KM
počevši od 2021. godine. Sredstva za
naknade uposlenih za troškove
prijevoza u Službi za gospodarstvo i
financije manje su planirana u
proračunu za 2021. godinu te se
pristupa uvećanju sredstava na toj
poziciji.
2) Općina Usora i Croatia osiguranje
sklopili su novi ugovor o osiguranju
imovine i uposlenika Općine Usora od
01.06.2021. godine u kojem je došlo do
povećanja
vrijednosti
općinske
imovine, a sami time veće vrijednosti
police osiguranja u odnosu na
prethodna razdoblja i povećanje
sredstava za osiguranje imovine i lica u
odnosu na planirana sredstva.
3) Općina Usora u proteklom razdoblju
nije bila obveznik plaćanja Posebne
naknade za invalidna lica sukladno
članku 18. Zakona o profesionalnoj
rehabilitaciji
(„Službene
novine
Federacije BiH“ broj: 9/10), zbog
uposlenika koji je imao rješenje o
invaliditetu 40% i ispunjen uvjet iz
članka 18. o zapošljavnju lica sa
invaliditetom. Krajem 2020. godine

Službeni glasnik Općine Usora

Broj:9

Stranica

6.

invalidno lice otišlo je u mirovinu te je
nastala obveza uplate naknade za
invalidna lica. Izdaci naknade obveze
plaćanja naknade za invalidna lica nisu
bila planirana prilikom usvajanja
proračuna za 2021. godinu. Ovom
Odlukom o preraspodjeli sredstava
planiraju se izdaci za navedene
namjene.
Broj: 02-11- 456/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 28.10.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

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
2021. godinu i člancima 41. i 107. Statuta
Općine Usora (''Službeni glasnik Općine
Usora'', broj: 5/17), u predmetu dodjele
ugovora o javnoj nabavi: „Nabava poslovne
opreme“, Općinski načelnik d o n o s i :
O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke
1.

Odobrava se pokretanje postupka javne
nabave: „Nabava poslovne opreme“.

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 2021. godinu sa pozicije
821300.

4.

Postupak javne nabave iz točke 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
zadužuje se Služba za gospodarstvo i
financije.
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7.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Broj: 02-11- 475/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 10.11.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

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 Proračunu Općine Usora za 2021.
godinu („Službeni glasnik općine Usora"
broj 1/21), Odlukom o izvršenju proračuna
Općine Usora za 2021. godinu („Službeni
glasnik općine Usora" broj 1/21), na
prijedlog
općinskih Službi, Općinski
načelnik donosi:
O DLU KU
o usvajanju 4. Izmjene i dopune Plana
nabava općine Usora za 2021. godinu
I
Općina Usora, kao Ugovorni organ iz članka
4. Zakona o javnim nabavama, ovim vrši
izmjenu i dopunu Plana nabava, broj 02-1135/21 od 29.1.2021. godine, za nabavu
radova, roba i usluga u kalendarskoj 2021.
godini.
II
4. Izmjena i dopuna Plana nabava za 2021.
godinu (Plan u tablici) je prilog ove Odluke
i čini njen sastavni dio.
III
4. izmjena i dopuna Plana nabava za 2021.
godinu objavit će se na web stranici
Ugovornog organa, www.usora.com
po
donošenju Odluke o izmjeni i dopuni Plana
javnih nabava za 2021. godinu.
IV
Ova Odluka se objavljuje u „Službeni glasnik
općine Usora", a primjenjuje se od
8.11.2021. godine.
Broj: 02-11- 35-4/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 8.11.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================
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7.

PRILOG

4. IZMJENA I DOPUNA PLANA NABAVA ZA 2021. GODINU
OPĆINA USORA
R.
B.

PREDMET NABAVE/ Proračunska stavka

CPV Kod
iz JRJN

PROCIJENJENA VRIJEDNOST
(bez PDV)

OKVIRNI
DATUM
POKRETANJA
POSTUPKA

VRSTA
POSTUPKA

OKVIRNI
DATUM
ZAKLJUČENJA UGOVORA

IZVOR
FINANCIRANJA
Konto/ Ekon. kod

ROBE
1.
1.

Nabava oznaka za označavanje imena i naziva
ulica i trgova
Nabava uredskog materijala, sitnog inventara i
uredske opreme
UKUPNO ROBE

Briše se
22800000-8
39830000-9
39715300-0
72590000-7

13.035,80

Okvirni
sporazum

Siječanj-prosinac

Siječanj-prosinac

Proračun (613400)

Studeni-prosinac

Studeni-prosinac

Proračun (821500)

Lipanj-srpanj

Srpanj-kolovoz

Proračun (821500)

Studeni-prosinac

Studeni-prosinac

Proračun (821500)

34.565,80

USLUGE
2.
2.
8.
11.

Usluge nadzora gradilišta

Briše se

Izrada Glavog projekta izgradnje objekta
„Usorskog kulturnog centra“
Izrada Strategije razvoja općine Usora
(2022.- 2027.)
Izrada Glavnog projekta infrastrukturnog uređenja
poslovne zone „Ularice“
UKUPNO USLUGE

17.11.2021.god.

71240000-2
71242000-6

8.500,00

73200000-4

6.000,00

71240000-2
71242000-6

16.000,00

Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev

50.757,85
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8.

RADOVI
3. Izgradnja sportske dvorane, faza III.

45000000-7

213.500,00

Otvoreni
postupak

6. Izgradnja zgrade Vatrogasnog doma, faza I.
6. Uređenje mjesnog groblja „Ularice“
Izvođenje radova na uređenju vodotoka i izvorišta
7. - Sanacija mosta poslije poplave u MZ
Makljenovac
11.

Natkrivanje terase zidnom rolo tendom za JPU
„Ivančica“ Usora

12.

Sanacija postojećeg i prevencija nastanka novih
klizišta na lokalnoj prometnici „Grgići“

13.

Izvedba igrališta za djecu i vanjski fitnes, lokalitet
Žabljak općina Usora, Faza I.

14.

Poboljšanje infrastrukture igrališta Grada Lipika i
Općine Usora
UKUPNO RADOVI

UKUPNO (ROBE+USLUGE+RADOVI)

17.11.2021.god.

Studeni-prosinac

Studeni-prosinac

Proračun (821200)

Briše se
45342000-6
45233340-4
45453100-8

45421144-5
45111230-9
45233120-6
45112723-9
45236210-5
37451000-4
43325000-7
45342000-6
45262620-3

6.000,00

Izravni sporazum

Studeni-prosinac

Studeni-prosinac

Proračun (615100)

5.000,00

Izravni sporazum

Listopad-studeni

Listopad-studeni

Proračun (821200)

1.700,00

Izravni sporazum

Srpanj-kolovoz

Srpan-kolovoz

Proračun (821210)

64.000,00

Otvoreni
postupak

Studeni-prosinac

Studeni-prosinac

Proračun (615100)
Sredstva KUCZ ZDŽ

34.500,00

Konkurentski
zahtjev

Studeni-prosinac

Studeni-prosinac

Proračun (821200)
Sredstva Vlade ZDŽ

25.000,00

Konkurentski
zahtjev

Studeni-prosinac

Studeni-prosinac

Proračun (821200)
sredstva MRRFEU RH

1.630.679,84

1.784.429,84
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9.

Na temelju članka 18., stavak 1., članka 88.
stavak 2. Zakona o javnim nabavkama BiH
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14),
članaka 41. i 107. Statuta Općine Usora
(''Službeni glasnik Općine Usora'', broj
5/17), a u predmetu dodjele ugovora o
javnoj nabavi usluga za Projekt: Izrada
Glavnog projekta infrastrukturnog uređenja
Poduzetničke zone Ularice, općina Usora
Općinski načelnik d o n o s i:

Na temelju članka 41. Statuta općine Usora
(„Službeni glasnik općine Usora“ broj 5/17)
i članka 133. Stavak 7., Zakona o
prostornom uređenju i građenju (Službene
novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj
1/14 i 4/16), Općinski načelnik općine
Usora d o n o s i:

R J E Š E NJ E

o imenovanju Stručnog povjerenstva za
izbor stručnih osoba za rad u
Povjerenstvu za tehnički pregled
građevina

O D L U K U
o pokretanju postupka javne nabavke
1.

Odobrava se pokretanje postupka
dodjele ugovora o javnoj nabavi usluga
za Projekt: Izrada Glavnog projekta
infrastrukturnog
uređenja
Poduzetničke zone Ularice, Općina
Usora.

2.

Procijenjena
vrijednost
nabave
predmetnih usluga iz točke 1. ove
Odluke iznosi: 16.000,00 KM bez
uračunatog PDV-a.

3.

Javna nabava usluga iz točke 1. ove
Odluke finansirati će se iz sredstava
proračuna Općine Usora za 2021.
godinu.

4.

Postupak dodjele ugovora o javnoj
nabavi usluga iz tačke 1. ove Odluke će
se provesti putem konkurentskog
zahtjeva za dostavu ponuda sukladno
Zakonom o javnim nabavkama BiH.

5.

Prilikom ocjene ponuda primjenjivat će
se ''kriterij najniže cijene“.

I
Imenuje se Stručno povjerenstvo za izbor
stručnih osoba za rad u Povjerenstvu za
tehnički pregled građevina po Javnom
pozivu broj 02-19-94/21 od 24.09.2021.
godine, u sastavu:
-

Dario Katić, predsjednik Povjerenstva,
Dijana Katić, član Povjerenstva,
Ivan Katić, član Povjerenstva,
II

Povjerenstvo će pristupiti otvaranju
pristiglih koverti dana 18.10.2021. godine
u 14:00 sati u sali za sjednice zgrade općine
Usora.
III
Poslovi Povjerenstva obuhvataju sljedeće:
-provesti otvaranje koverti,
-pregledati, i sačiniti izvješće o stručnim
osobama koje ispunjavaju uvjete.
IV
Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

6.

Ova Odluka stupa na snagu danom
donošenja.

Broj: 02-19- 138/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 16.11.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

17.11.2021.god.

Broj: 02-19- 103/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 15.10.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

Na temelju članka 69. Zakona o organizaciji
oragana uprave («Službene novine FBiH»
broj: 35/05), članka 41. i 107. Statuta
Općine Usora («Službeni glasnik Općine
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10.

Usora» broj: 5/17), članka 15. Odluke o
izvršenju Proračuna Općine Usora za 2021.
godinu («Službeni glasnik Općine Usora»
broj: 1/21), Općinski načelnik d o n o s i:
RJEŠENJE
o isplati nagrade
1. Odobrava se isplata novčane nagrade
KBS Titanium Usora za osvojeno drugo
mjesto na Svjetskom seniorskom
prvenstvu kickboksinga održanom u
Lido di Jesolo, Italija u ukupnom iznosu
od 300,00 KM (slovima:tristotine
konvertibilnih maraka i 0O/100).

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 02-19-106/21
od 27.10.2021. godine, u predmetu dodjele
ugovora u javnoj nabavi radova za projekt
„Izgradnja zgrade Dječijeg vrtića, faza II.,
općina Usora“, sukladno članku 107. Statuta
općine Usora, (''Službeni glasnik općine
Usora'', broj 5/17), Općinski načelnik
d on os i:
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu
nabavu

2. Isplata novčane nagrade isplatiti će se za
članicu kluba Jasminu Merdić na račun
KBS Titanium broj: 186144310182575
Zirrat banka.
3. Isplata nagrade izvršiti će se iz sredstava
Proračuna Općine Usora za 2021.godinu
razdjel 8 Tekući transferi, pozicija 807
Transfer za neprofitne organizacije,
ekonomski kod 614324 Transfer za
udruženja građana.
4. Za realizaciju ovog Rješenja zadužuje se
Služba za gospodarstvo i financije.
5. Rješenje stupa
donošenja.

na

snagu

danom

Obrazloženje
Na Svjetskom seniorskom prvenstvu u
najjačoj kickboksing organizaciji WAKO
koje se održalo u Italiji, članica KBS
Titanium Jasmina Merdić osvojila je
srebrenu
medalju
i
time
postala
viceprvakinja svijeta. Na prvenstvu je
učestvovalo 1.536 takmičara iz 65 zemalja.
Imajući u vidu značaj postignutog uspjeha i
doprinosa u promociji Općine Usora u
svijetu pristupilo se donošenju Rješenja.
Broj: 02-11- 459/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 3.11.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

17.11.2021.god.

Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u
predmetu odabira najpovoljnijeg ponuditelja
/izvršitelja u predmetu: „Izgradnja zgrade
Dječijeg vrtića, faza II., općina Usora“
pokrenutog Odlukom o pokretanju postupka
javne nabave, broj 02-19-106/21 od
27.10.2021. godine, prema Obavijesti o
nabavi
broj
715-1-3-4-3-5/21
od
27.10.2021. godine, u sastavu:
1.
2.
3.
4.

Dario Katić, predsjednik Povjerenstva,
Dijana Katić, član Povjerenstva,
Goran Tadić, član Povjerenstva,
Ivica Labudović, tajnik Povjerenstva.

Članak 2.
Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja,
pristupa otvaranju ponuda 16.11.2021.
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,
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e) Sastavljanje izvješća o postupku
javne nabave,
f) Davanje preporuke ugovornom
tijelu za donošenje odluke o odabiru
izvršitelja ili odluke o poništenju
postupka nabave.
Članak 3.
Prije početka rada, svaki član povjerenstva i
tajnik potpisuju izjavu o nepristranosti i
povjerljivosti, te nepostojanju sukoba
interesa, sukladno članku 11. Zakona, da je
upoznat sa odredbama članka 52. Zakona,
odnosno da je upoznat sa obvezom da
tijekom
cijelog
postupka
rada
u
povjerenstvu dužan prijaviti mogući sukob
interesa i tražiti isključenje iz rada
povjerenstva.
U izjavi iz prethodnog stavka daje se i izjava
da u posljednjih pet godina nadležni sud nije
donio presudu kojom je utvrđeno da je ta
osoba počinila kazneno djelo koje sadrži
elemente korupcije, pranja novca ili
primanja ili davanja mita, krivotvorenja,
zlouporabe položaja i ovlaštenja.
Članak 4.
Povjerenstvo djeluje od dana donošenja
odluke o njegovom imenovanju do
okončanja svih poslova vezanih za
predmetnu javnu nabavu koju mu ovim
rješenjem povjerava ugovorno tijelo, sve
sukladno zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ovog ugovornog tijela.
Članak 5.
Povjerenstvo, nakon okončanog postupka,
daje ugovornom tijelu preporuku, zajedno s
izvješćem o radu i razlozima davanja takve
preporuke, te daje prijedlog odgovarajuće
odluke. Ugovorno tijelo može prihvatiti
preporuku povjerenstva ili je odbiti, ako je
prijedlog nezakonit. U slučaju da ugovorno
tijelo ne prihvati preporuku povjerenstva
dužno je dati pismeno objašnjenje svog
postupanja, tj. u čemu se sastoji
nezakonitost, te tražiti da se ista otkloni.
Konačnu odluku o dodjeli ugovora donosi
ugovorno tijelo, koje snosi odgovornost za
javnu nabavu.

17.11.2021.god.

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- 106-1/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 15.11.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================
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12.

Na temelju članka 90. Zakona o javnim
nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj
39/14), Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma
broj:
02-05-54/15
od
06.07.2015. godine, Odluke o pokretanju
postupka javne nabave, broj: 02-19-57/21
od 8.7.2021.godine, u predmetu dodjele
ugovora o javnoj nabavi „Nabava poslovne
opreme“, sukladno članku 107. Statuta
općine Usora, (''Službeni glasnik općine
Usora'', broj 5/17), Općinski načelnik
d on os i:

sukladno zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ovog ugovornog tijela.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja i objaviti će se u „Službenom
glasniku Općine Usora“.
Broj: 02-11- 475-2/21
OPĆINSKI NAČELNIK
Datum: 16.11.2021. godine Zvonimir Anđelić
=======================================

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu
nabavu
Članak 1.
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu u
predmetu dodjele ugovora o javnoj nabavi
„Nabava poslovne opreme“– izravni
sporazum, u sastavu:
1.
2.
3.

Goran
Tadić,
predsjedatelj
Povjerenstva
Mario Pranjić, član Povjerenstva
Ivica Labudović, član i tajnik
povjerenstva
Članak 2.

Povjerenstvu iz članka 1. ovoga Rješenja, u
svrhu ispunjavanja utvrđenih poslova daju
se potrebna ovlaštenja sukladno Zakonu,
koja uključuju slijedeće:
a)
b)
c)
d)

Provođenje javnog otvaranja ponuda u
roku 5 dana od isteka roka za
zaprimanje,
Pregledavanje, ocjenu i uspoređivanje
ponuda,
Analiza i ocjena ponuda,
Sastavljanje izvješća o analizi i ocjeni
ponuda u postupku javne nabave, te
davanje preporuke ugovornom tijelu za
donošenje odluke o odabiru ili odluke o
poništenju postupka nabave.
Članak 3.

Povjerenstvo djeluje od dana donošenja
odluke o njegovom imenovanju do
okončanja svih poslova vezanih za
predmetnu javnu nabavu koju mu ovim
rješenjem povjerava ugovorno tijelo, sve
17.11.2021.god.
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13.

Sadržaj
Akti Općinskog načelnika

Akti Općinskog vijeća
1.

Odluka o davanju suglasnosti na
kupnju parcele k.č. broj:266, KO
Tešanjka, posjed Sandra (Zdravko)
Jozić, Annemarie (Anto) Jozić i Katrie
(Anto) Jozić.................................str.1.-2.

2.

Odluka o davanju suglasnosti na
kupnju parcele k.č. broj:1173/2, KO
Ularice,
posjed
Ivan
(Franjo)
Čalić,...............................................str.2.

3.

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o odobravanju jednokratne
novčane pomoći Pinji Bajramović iz
Žabljaka.......................................str.2.-3.

1.

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

2.

Odluka o usvajanju 3. Izmjene i
dopune Plana nabava Općine Usora
za 2021. godinu..........................str.4.-5.

3.

Odluka o preraspodjeli sredstava
Proračuna Općine Usora za 2021.
godinu...............................................6.-7.

4.

Odluka o pokretanju postupka javne
nabavke...........................................str.7.

5.

Odluka o usvajanju 4. Izmjene i
dopune Plana nabava Općine Usora
za 2021. godinu..........................str.7.-9.

6.

Odluka o pokretanju postupka javne
nabavke..........................................str.10

7.

Rješenje o imenovanju Stručnog
povjerenstva za izbor stručnih osoba
za rad u Povjerenstvu za tehnički
pregled građevina........................str.10.

8.

Rješenje o isplati nagrade.........str.11.

9.

Rješenje o imenovanju Povjerenstva
za javnu nabavu..................str. 11.-12.

10. Rješenje o imenovanju Povjerenstva
za javnu nabavu........................str. 13.
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