
 

B o s n a  i  H e r c e g o v i n a  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 

O P Ć I N A  Č I T L U K 

 - N A Č E L N I K - 
 

 

Broj:02-16-519/17 

Čitluk, 14. veljače 2017. godine  

 

                      

              Na temelju članka 6. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine („Službeni 

glasnik BiH“, broj: 39/14), i članka 41. Statuta Općine Čitluk  („Službeno glasilo Općinskog 

vijeća općine Čitluk“, broj: 2/08, 6/08 i 3/13), Načelnik općine Čitluk d o n o s i 

 

 

P R A V I L N I K 

o internim procedurama u postupcima javne nabave u Općini Čitluk 

 
 

     I.  OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

                                                          (Predmet pravilnika) 

 

           Pravilnikom o internim procedurama u postupcima javne nabave (u daljnjem tekstu: 

Pravilnik) u Općini Čitluk (u daljnjem tekstu: Općina) uređuje se:  

 

-  Planiranje nabave za tekuću proračunsku godinu,  

-  Sredstva za javne nabave,  

-  Pokretanje i provođenje postupka nabave,  

-  Tijela za provedbu postupka javne nabave,   

-  Izrada tenderske dokumentacije, 

-  Odabir  u postupku dodjele ugovora,  

-  Postupak odlučivanja i tijela nadležna za odlučivanje po žalbama, 

-  Obavijesti i izvještavanje o javnim nabavama,  

-  Nadzor nad provođenjem javnih nabava te druga pitanja od značaja za oblast javne nabave. 

 

Članak 2. 

(Zakonske odredbe) 

 

           Postupak javne nabave roba, usluga i radova (u daljnjem tekstu: javna nabava) provodi 

se u skladu sa Zakonom o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14) ( u daljnjem 

tekstu Zakon), podzakonskim aktima donesenim na temelju Zakona i ovim Pravilnikom, a na 

temelju plana javne nabave, te planiranih i osiguranih sredstava u Proračunu. 

   

                                                                    Članak 3. 

                                                 (Načela postupka javne nabave) 

 

            U postupku javne nabave, Općina je dužna postupati transparentno te se prema 

kandidatima/ponuditeljima ponašati nediskriminirajuće i jednako na način da osigura pravičnu i 

aktivnu konkurenciju, a u cilju najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava u svezi s 

predmetom nabave i njegovom svrhom, kao i poštovati ta ista načela u postupku pravne zaštite.  
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 II. PLAN NABAVE 

Članak 4. 

(Plan nabave) 

 

            Postupak javne nabave provodi se na temelju Plana nabave. 

 

Članak 5. 

(Donošenje plana nabave) 

 

           Prijedlog plana nabave izrađuje službenik za javne nabave, na temelju prijedloga 

općinskih službi i isti dostavlja Načelniku općine na usvajanje. 

           Plan nabave donosi Načelnik općine najkasnije u roku od 60 (šezdeset) dana od dana 

usvajanja Proračuna za tekuću proračunsku godinu. 

           Općina mora objaviti plan nabave čija je vrijednost veća od 50.000,00 KM u slučaju 

roba i usluga ili 80.000,00 KM u slučaju radova, na svojoj službenoj web stranici, i to 

najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja proračuna. 

   

                                                                  Članak 6. 

(Sadržaj plana nabave) 

 

            Plan nabave mora da sadrži: naziv ugovornog tijela, predmet nabave,  procijenjena 

vrijednost predmeta javne nabave, vrsta postupka javne nabave, okvirni nadnevak pokretanja 

postupka, trajanje ugovora, izvor financiranja  i ostale potrebne podatke. 

 

 

III.  POKRETANJE POSTUPKA JAVNE NABAVE  

 

 

Članak 7. 

(Odluka o pokretanju postupka javne nabave) 

 

           Postupak javne nabave pokreće se nakon što Načelnik općine donese odluku o 

pokretanju postupka javne nabave. 

           Odluka o pokretanju postupka javne nabave obvezno sadrži slijedeće elemente: 

 

a) Zakonsku osnovu za provedbu postupka javne nabave, 

b) predmet javne nabave, 

c) procijenjena vrijednost javne nabave, 

d) podatke o izvoru -  načinu financiranja,  

e) vrsta postupka javne nabave.  

 

Članak 8. 

(Pokretanje postupka javne nabave)  

 

            Načelnik općine dostavlja Odluku o pokretanju postupka javne nabave službeniku za 

javne  nabave u okviru Službe za financije, radi provođenja postupka javne nabave. 
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IV.  TENDERSKA DOKUMENTACIJA 

 

Članak 9. 

(Ovlasti za pripremu tenderske dokumentacije) 

 

             Službenik za javne nabave u okviru Službe za financije priprema tendersku 

dokumentaciju i obavijest o javnoj nabavi ili poziv za dostavljanje ponuda, na temelju 

dostavljene odluke o pokretanju postupka javne nabave. 

             Izuzev, ukoliko priprema tenderske dokumentacije zahtijeva posebno tehničko ili 

specijalizirano znanje, Općina može izradu iste povjeriti specijaliziranim pravnim ili fizičkim 

osobama u ovisnosti  od predmeta javne nabave. 

                                                                       

                                                                 Članak 10.  

                                              (Sadržaj tenderske dokumentacije) 

 

         Tenderska dokumentacija treba sadržavati potpune i jasne informacije,  koje se tiču uvjeta 

i postupka dodjele ugovora za konkretni predmet nabave, u mjeri koja će 

kandidatima/ponuditeljima biti  dovoljna za pripremu ponuda na stvarno konkurentskoj osnovi. 

        Tenderska dokumentacija sadrži sve informacije utvrđene Zakonom i podzakonskim 

aktima, u skladu sa Naputkom za pripremu modela tenderske dokumentacije  i ponuda 

("Službeni glasnik BiH ", broj: 90/14). 

         Obavijest o nabavi pripremljena sukladno članku 35.Zakona čini sastavni dio tenderske 

dokumentacije. 

 

                                                                  Članak 11. 

                                                    (Ovlasti za potpisivanje akata) 

 

         Konačnu verziju tenderske dokumentacije i obavijesti o nabavi ili poziva za dostavu 

ponuda, odobrava i potpisuje Načelnik općine. 

 

                                                                  Članak 12. 

                               (Objava  obavijesti i dostava tenderske dokumentacije) 

 

           Službenik za javne nabave oglašava obavijest o javnoj nabavi, odnosno upućuje poziv za 

sudjelovanje u postupku kandidatima/ponuditeljima, ovisno o vrsti postupka, a sukladno 

Zakonu i podzakonskim aktima. 

             Uz poziv dobavljačima / ponuditeljima za sudjelovanje u postupku javne nabave i na  

njihov zahtjev  službenik za javne nabave,  istima dostavlja tendersku dokumentaciju. 

  

                                                                   Članak 13.   

                                              (Pojašnjenje tenderske dokumentacije) 

 

            U skladu s člankom 56.Zakona, na zahtjev ponuditelja,  službenik za javne nabave daje 

pojašnjenja tenderske dokumentacije. 

 U slučaju da se zahtjev za pojašnjenje odnosi na tehnički dio tenderske dokumentacije, 

službenik za javne nabave dostavlja zahtjev za pojašnjenje osobi koja je radila na izradi 

tehničkog dijela tenderske dokumentacije  da pripremi pojašnjenje. 

             Osoba koja je radila na izradi tehničkog dijela tenderske dokumentacije  dužna je u 

roku od 2 (dva) dana od zaprimanja zahtijeva od službenika za javne nabave, odgovoriti na 

dostavljeni zahtjev za pojašnjenje i isti dostaviti službeniku za javne nabave, na daljnje 

postupanje. 



PRAVILNIK O INETERNIM PROCEDURAMA U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE U OPĆINI  ČITLUK 
 

-str.4.- 

 

 V.  TIJELA ZA PROVEDBU POSTUPKA JAVNE NABAVE 

 

                                                               Članak 14. 

                                 (Tijela za provedbu postupka javne nabave) 

  

         U provođenju postupka javne nabave, sudjeluju slijedeća tijela: Načelnik općine, 

Službenik za javne nabave u okviru Službe za financije i Povjerenstvo za javne nabave (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

                                                                Članak 15. 

          Načelnik općine donosi plan javne nabave, odluku o pokretanju postupka javne nabave, 

odobrava tendersku dokumentaciju, imenuje Povjerenstvo, donosi odluku o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja, sklapa ugovor o javnoj nabavi, imenuje ovlaštenu osobu za praćenje 

realizacije ugovora. 

 

                                                               Članak 16. 

           (Nadležnosti službenika za javne nabave u okviru Službe za financije) 

 

          Sve stručne, tehničke i organizacijske poslove u provođenju postupka javne nabave   

provodi službenik za javne nabave u okviru Službe za financije. 

           Pod poslovima podrazumijeva se:  
 

- Izrada plana javne nabave,  

- Objava plana nabave na službenoj web stranici,  

- Objava prethodne informacijske obavijesti, 

- Objava ex ante obavijesti o transparentnosti,  

- Izrada tenderske dokumentacije,  

- Izrada obavijesti o javnoj nabavi ili zahtjeva za dostavu ponuda,  

- Dostavljanje tenderske dokumentacije ponuditeljima,  

- Davanje pojašnjenja tenderske dokumentacije, 

- Vođenje zapisnika o zaprimanju ponuda, 

- Koordinacija sa Povjerenstvom i nadležnim službama,  

- Izrada Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, 

- Izrada obavijesti o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, 

- Dostavljanje obavijesti odluke ponuditeljima, 

- Izrada ugovora o javnoj nabavi, 

- Dostavljanje dokumentacije nadležnoj službi, odnosno nadzoru za praćenje i        

   realizaciju ugovora, 

- Izrada izvješća o dodjeli ugovora, 

- Zaprimanje završnog izvješća o izvršenju predmeta ugovora, 

- Izrada izvješća o realizaciji ugovora, 

Arhiviranje predmeta  i ostali poslovi neophodni za provođenje postupka javne nabave. 

  

                                                                 Članak 17. 

                                         (Nadležnosti povjerenstva za javne nabave) 

 

             Povjerenstvo provodi postupak otvaranja zahtjeva, za sudjelovanje odnosno ponuda, 

pregleda, ocjenjuje i uspoređuje ponude, sastavlja zapisnik o ocjeni ponuda i izvješće o 

postupku javne nabave daje preporuku Načelniku općine za donošenje odluke o izboru ili 

odluke o poništenju postupka javne nabave, te obavlja  i druge poslove utvrđene Zakonom i 

podzakonskim aktima. 
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             Povjerenstvo donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova, putem javnog 

glasovanja. 

              Uspostavljanje i rad povjerenstva uređuje se zakonom, Pravilnikom o uspostavljanju i 

radu Povjerenstva za nabave ("Službeni glasnik BiH", broj 103/14) i Poslovnikom o radu 

Povjerenstva za javne nabave. 

 

 

VI.  PROVOĐENJE POSTUPKA JAVNE NABAVE 

 

Članak 18. 

( Prijem ponuda) 

 

             U cilju zaštite prava kandidata / ponuditelja i osiguranja stvarne konkurencije, ponude 

se dostavljaju u zatvorenim i zapečaćenim omotnicama. 

              Ponude se dostavljaju osobno (na Protokol Ureda načelnika - Šalter sala) ili 

preporučenom poštom u skladu s uvjetima iz tenderske dokumentacije. 

              Ovlaštena osoba na protokolu ureda načelnika, vodi zapisnik o zaprimanju ponuda, u 

koji upisuje podatke o zaprimljenoj ponudi te im dodjeljuje redni broj prema redoslijedu 

zaprimanja. 

             Na omotnici, označava datum i vrijeme zaprimanja ponude, te redni broj prema 

redoslijedu zaprimanja. 

             Zapisnik o zaprimanju ponuda i ponude ne smiju biti dostupne neovlaštenim osobama. 

            Bilo kakve naknadne promjene u ponudi nisu dopuštene. 

            Sve ponude čuvaju se neotvorene do vremena utvrđenog za otvaranje  ponuda koje će 

otvoriti Povjerenstvo. 

            Ponude koje se dostave nakon isteka roka za dostavu ponuda ne upisuju se u zapisnik o 

zaprimanju ponuda, ne otvaraju se i neotvorene se odmah vraćaju ponuditelju. 

  

Članak 19. 

(Otvaranje ponuda) 

 

             Ponude se otvaraju na javnom otvaranju ponuda, neposredno nakon isteka roka za 

podnošenje ponuda na sastanku Povjerenstva na mjestu i u vrijeme koje je navedeno u 

tenderskoj dokumentaciji, sukladno članku 63.Zakona. 

             Svi ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici, koji su pravodobno dostavili ponude 

kao i druge zainteresirane osobe, mogu biti nazočni pri postupku javnog otvaranja ponuda. 

            Omotnice s ponudama otvara predsjedatelj Povjerenstva ili drugi član Povjerenstva. 

 Pri otvaranju svake pojedinačne ponude, Povjerenstvo ne vrši uvid u sadržaj dokumenta 

ponude niti je razmatra, nego nazočnim ponuditeljima, za svaku prihvaćenu ponudu, saopćava: 

                  a) naziv predmetnog ponuditelja, 

             b) ukupnu cijenu ponude navedene u ponudi, 

             c) svaki popust naveden u ponudi, koji mora biti posebno iskazan, ako popust nije       

posebno iskazan, smatra se da nije ni ponuđen, 

            d) podkriterije koji se vrednuju unutar kriterija ekonomski najpovoljnije ponude 

 

             Sva saopćenja i informacije  prilikom javnog otvaranja ponuda  neposredno se unose u 

Zapisnik Povjerenstva i zapisnik na kraju sjednice potpisuje predsjedatelj Povjerenstva, kao i 

svaki od predstavnika ponuditelja koji su nazočni pri otvaranju ponuda. 

             Takav zapisnik odmah postaje sastavni dio tenderske dokumentacije, a kopije zapisnika 

se odmah dostavljaju svim ponuditeljima ili najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja 

ponuda. 
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Članak 20. 

(Ispitivanje, ocjena i usporedba ponuda) 

 

             Postupak analize ponuda, njihove ocijene i usporedbu provodi Povjerenstvo na 

zatvorenom sastanku bez prava javnosti. 

             Povjerenstvu nije dozvoljena bilo kakva komunikacija ili razgovori sa ponuditeljima, 

izuzev dostavljanja zahtjeva  za pojašnjenje ponude  i to isključivo pisanim putem. 

             Nakon izbora kvalificiranih ponuditelja, Povjerenstvo pristupa ocjeni ponuda  

dostavljenih od kvalificiranih ponuditelja prema kriterijima za dodjelu ugovora utvrđenih u 

tenderskoj dokumentaciji, te sastavlja listu ponuditelja prema uspješnosti. 

             Povjerenstvo, nakon okončanog postupka ocjene ponuda, dostavlja službeniku za javne 

nabave zapisnik sa mišljenjem i preporukom Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude 

zajedno s kompletnim predmetom konkretne javne nabave. 

 

 

VII.  DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I  

        POSTUPAK DONOŠENJA ODLUKE 

    

Članak 21. 

(Donošenje odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja) 

  

              Na temelju zapisnika i dostavljene preporuke od strane Povjerenstva, odluku o izboru 

najpovoljnijeg ponuditelja donosi Načelnik općine. 

              Načelnik općine donosi odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku koji je 

određen u tenderskoj dokumentaciji kao rok važenja ponude, a najkasnije u roku od sedam 

dana od dana isteka važenja ponude. 

              Načelnik općine može prihvatiti ili odbiti preporuku Povjerenstva za javne nabave. 

              Ukoliko Načelnik općine ne prihvati preporuku Povjerenstva, dužan je dati pisano 

pojašnjenje svog postupka, tražiti da se otkloni nezakonitost i sastaviti pismeni zapisnik o 

razlozima neprihvaćanja preporuke Povjerenstva. 

               Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, Načelnik općine dostavlja službeniku za 

javne nabave na daljnje postupanje. 

 

Članak 22. 

(Obavijest o dodjeli ugovora) 

 

               Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i pisanu obavijest ponuditeljima o izboru 

najpovoljnije ponude ili odluku o poništenju postupka nabave, priprema službenik za javnu 

nabavu. 

                Službenik za javnu nabavu, odluku i obavijest  iz prethodnog stavka dostavlja svim 

ponuditeljima u roku od tri dana, a najkasnije u roku od sedam dana od dana donošenja odluke  

i to:  elektroničkim sredstvom, poštom ili neposredno. 

                Odluke iz stavka (1) ovog članka Općina objavljuje na svojoj internet stranici, 

istodobno s upućivanjem odluka ponuditeljima koji su sudjelovali u postupku javne nabave. 

 

Članak 23. 

(Postupak i rokovi za  razmatranje žalbi) 

 

               Svaki gospodarski subjekt koji ima legitimni interes za konkretan ugovor o javnoj 

nabavi i koji smatra da je Općina tijekom konkretnog postupka dodjele ugovora prekršila jednu 
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ili više odredbi Zakona, ima pravo uložiti žalbu na postupak na način i u rokovima utvrđenim u 

članku 99.Zakona. 

               Žalba se ulaže Općini kao prvostupanjskom tijelu u pisanom obliku u rokovima 

definiranim u članku 101.Zakona. 

              Po uloženoj žalbi, Općina je dužna postupiti u svemu kako je propisano člankom 

100.Zakona. 

               Odgovor na žalbu u postupku odabira najpovoljnije ponude, izrađuje službenik za 

javnu nabavu uz tehničku pomoć Povjerenstva radi dostavljanja ponuditeljima. 

 

Članak 24. 

(Zaključenje ugovora o nabavi) 

 

                Načelnik općine sukladno članku 98.Zakona, nudi sklapanje ugovora ponuditelju čija 

je ponuda ocijenjena kao najpovoljnija. 

                Ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem ne može se zaključiti prije isteka roka od 15 

dana od datuma kada su ponuditelji obaviješteni o rezultatima postupka, osim ako se radi o 

slučajevima iz članka 98. stavak 2. do 5. Zakona. 

                Ugovor o konkretnoj javnoj nabavi priprema službenik za javne nabave u četiri 

primjerka, a isti potpisuje Načelnik općine i odabrani ponuditelj. 

                Nakon potpisivanja ugovora iz stavka 3. ovog članka, dva primjerka ugovora se 

dostavljaju ponuditelju, a po jedan primjerak se dostavlja Općinskom načelniku i Službi za 

financije. 

 

Članak 25. 

(Obavijest o dodjeli ugovora i izvješće o nabavi) 

 

                O svakom postupku dodjele ugovora o nabavi, službenik za javnu nabave priprema 

izvješće o provedenom postupku, koje dostavlja Agenciji za javne nabave.  

                Službenik za javne nabave dužan je dostaviti izvješće o provedenom postupku javne 

nabave Agenciji za javne nabave BiH, sukladno Zakonu i Naputkom o uvjetima i načinu 

obavijesti i dostavljanja izvješća o postupcima javnih nabava u informacijski sustav               

"e-nabave". 

                Nakon što Općina dostavi izvješće iz stavka (2) ovog članka Agenciji za javne 

nabave, dužna je u roku 30 dana po zaključenju ugovora na svojoj web stranici objaviti 

obavijest o dodjeli ugovora i osnovne elemente ugovora za sve postupke javne nabave, kao i 

sve izmjene ugovora do kojih dođe tijekom realizacije ugovora u skladu sa Zakonom i 

podzakonskim aktima. 

 

Članak 26. 

(Praćenje realizacije ugovora) 

 

                 Nakon potpisanog ugovora, jedan primjerak ugovora, zajedno sa tenderskom 

dokumentacijom dostavlja se nadležnoj službi ili ovlaštenoj osobi koju odredi Općinski 

načelnik. 

                 Realizaciju sklopljenih ugovora prati Načelnik općine preko nadležne službe ili 

određene ovlaštene osobe, koja može biti posebno imenovana od strane Načelnika općine ili 

određena u sklopljenom ugovoru. 

                Osobe ili služba zadužene za praćenje realizacije ugovora dužne su izvijestiti 

Načelnika općine o realizaciji ugovora, te po završetku realizacije ugovora, izraditi izvješće o 

izvršenju ugovora, te isti zajedno sa pratećom dokumentacijom dostaviti Službi za financije. 
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Članak 27. 

(Čuvanje dokumentacije) 

 

               Sklopljeni ugovor o nabavi i sva dokumentacija vezana za ugovor o nabavi 

(prijedlozi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje 

prijedloga i ponuda, kao i drugi dokumenti vezani za nabavu), nakon sklapanja ugovora, čuva 

se i arhivira u skladu s propisima koji se odnose na arhiviranje predmeta. 

                   

Članak 28. 

(Izravni sporazum) 

 

               Postupak nabave putem izravnog sporazuma se provodi u skladu s Pravilnikom o 

postupku izravnog sporazuma Općine Čitluk broj: 02-16-263/15 od 05.02.2015.godine. 

 

       

 VIII.   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 29. 

(Stupanje na snagu) 

 

    Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službeno glasilo 

Općinskog vijeća Općine Čitluk" i web stranici Općine Čitluk: www.citluk.ba  

 

 

N A Č E L N I K 

                                                                                             OPĆINE  ČITLUK 

 

                                                                                         Marin Radišić, dipl.oec.,v.r. 
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