
 

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: 02-16-263/15 

Čitluk,  05. veljače 2015. godine 

 
               Na temelju članka 90. Zakona o javnim nabavama BiH ("Službeni glasnik 

BiH", broj: 39/14), članka 8. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma ("Službeni 

glasnik BiH", broj: 90/14) i članka 41. Statuta općine Čitluk ("Službeno glasilo 

Općinskog vijeća općine Čitluk", broj: 2/08, 6/08 i 3/13), načelnik općine d o n o s i 

 
 

P R A V I L N I K 
O PROVOĐENJU POSTUPKA IZRAVNOG SPORAZUMA U OPĆINI ČITLUK 

 

Članak 1. 
 

 Ovim pravilnikom određuje se postupak javne nabave roba, usluga i radova 

putem izravnog sporazuma u Jedinstvenom općinskom tijelu uprave i stručnih službi 

općine Čitluk (u daljnjem tekstu: Ugovorno tijelo), sukladno članku 90. Zakona o 

javnim nabavama BiH (u daljnjem tekstu: Zakon) i članku 8. Pravilnika u postupku 

izravnog sporazuma (u daljnjem tekstu: Pravilnik).  
 

Članak 2. 
 

(1) Postupak izravnog sporazuma primjenjuje se na nabavu robe, usluga i 

radova (u daljnjem tekstu: nabava) čija je vrijednost od strane Ugovornog tijela 

procijenjena na iznos jednak ili manji od 6.000,00 KM. 

 (2) Općina može tijekom jedne godine za isti predmet nabave potrošiti do 

6.000,00 KM putem ovog postupka. 

 (3) Općina može započeti postupak izravnog sporazuma ako je takva nabava 

predviđena planom nabava ili kada ugovorno tijelo donese posebnu odluku o pokretanju 

izravnog sporazuma sukladno članku 17. stavak 1. Zakona. 

 

Članak 3. 
 

Postupak izravnog sporazuma se provodi na način da se osigura poštivanje 

načela iz članka 3. Zakona. 

 

Članak 4. 
 

(1) Procjenjivanje vrijednosti javne nabave koja se dodjeljuje izravnim 

sporazumom vrši se sukladno članku 15. Zakona. 

(2)  Procijenjena vrijednost mora biti važeća u trenutku kada ugovorno tijelo 

zatraži prijedlog cijene ili ponudu  od gospodarskih subjekata.  

(3)  Postupak izravnog sporazuma započinje donošenjem odluke o pokretanju 

postupka od strane Općinskog načelnika sukladno članku 18. stavak 1. Zakona. 

 
Članak 5. 

(1) Ugovorno tijelo ispituje tržište te traži  pisani prijedlog cijene ili ponudu od 

jednog ili više gospodarskih subjekata koji obavljaju djelatnost koja je predmet javne 

nabave . 



(2) Poziv za dostavu prijedloga cijene ili ponude mora sadržavati detaljan opis 

roba, usluga ili radova koji se traže, uključujući faktore poput količine, kvalitete, 

tehničkog opisa, estetskih ili funkcionalnih zahtjeva, mjesta i roka za isporuku i/ili 

slično, a što je primjereno predmetu nabave. 

(3) Uzimajući u obzir kompleksnost nabave, ponuditelju će se ostaviti dovoljno 

vremena da pripremi prijedlog cijene ili ponudu, a najviše 3 dana. 

 
Članak 6. 

 

(1)  Kod odabira ponude na temelju koje će biti dodijeljen ugovor, ugovorno 

tijelo treba uzeti u obzir faktore kao što su cijena, količina, kvaliteta, tehnički opis, 

estetske i funkcionalne zahtjeve, vrijeme i razdoblje isporuke i  sl.  

(2) Ugovorno tijelo bira ponuditelja na način koji jamči najbolju razmjenu 

vrijednosti za novac. Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, 

ugovorno tijelo djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom. 

 
Članak 7. 

 

Nakon prijema ponuda i prijedloga cijene jednog ili više gospodarskih subjekata 

koji obavljaju djelatnost koja je predmet nabave prije zaključivanja izravnog sporazuma 

ugovorno tijelo može: 

- prihvatiti prijedlog cijene ili pregovarati o istoj, 

- u slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovora,   

  obratiti se drugom  ponuditelju ili odabrati drugu vrstu postupka. 

     
Članak 8. 

 

Izravni sporazum smatra se zaključenim: 

 (1) Kod nabava čija  vrijednost iznosi do 1.000,00 KM, prilaganjem računa ili 

druge odgovarajuće dokumentacije. 

(2) Kod nabava čija vrijednost je veća od 1.000,00 KM, ugovorno tijelo je dužno 

zaključiti ugovor. 

Članak 9. 
 

Ugovorno tijelo sastavlja izvješće o provedenom postupku javne nabave 

sukladno članku 75. Zakona, odnosno članku 9. stavak 3. Naputka o uvjetima i načinu 

objave obavijesti i dostavljanju izvješća u postupcima javnih nabava u informacijski 

sustav „e-nabave“ ("Službeni glasnik BiH", broj: 90/14). 

 
Članak 10. 

 

U postupku izravnog sporazuma ponuditelj nema pravo prigovora, niti žalbe. 

 
Članak 11. 

 

 Ovaj pravilnik stupa na danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasilu“ 

Općinskog vijeća općine Čitluk". 

 
                                                                                                    N A Č E L N I K 

                                                                                                   OPĆINE ČITLUK  

 

                                                                                                  Ivo Jerkić, dipl.oec,v.r. 


