SLUŽBENI GLASNIK
GRADA LIVNA

Gradsko vijeće i Gradonačelnik
Broj: 6/22

Livno, 29. kolovoza 2022. godine

Temeljem članka 2.12. stavak (8) Izbornog zakona
Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i
Hercegovine“, broj: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02,
4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06,
32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i
41/20), članka 22. točka 18. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
104. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04, 7/09,
3/12 i 8/17) i članka 9. točka 18. Privremene
Statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na
16. redovitoj sjednici održanoj dana 30.6.2022.
godine, d o n o s i
ODLUKU
o imenovanju predsjednika Gradskog izbornog
povjerenstva Livno
Članak 1.
Josip Vidović iz Livna, Dobro bb, po zanimanju
diplomirani pravnik, imenuje se za predsjednika
Gradskog izbornog povjerenstva Livno.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom dobivanja
suglasnosti od Središnjeg izbornog povjerenstva
Bosne i Hercegovine.
Članak 3.
Nakon stupanja na snagu ova Odluka objavit će se na
Oglasnoj ploči Grada Livna i u Službenom glasniku
Grada Livna.

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja a) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), te članka 9. i 16. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na 3.
tematskoj sjednici održanoj 15.7.2022. godine, d o n
osi
Z A K LJ U Č A K
I.
Zadužuje se poduzeće „ESCO ECO ENERGIJA“
d.o.o. Livno i direktor gdin Vanja Ćurin na sljedeće:
- da u što kraćem mogućem roku izradi i Gradskom
vijeću Livno dostavi pregled i kalkulaciju novih
cijena za isporuku toplinske energije (toplifikacije)
svojim klijentima u Gradu Livnu za sezonu grijanja
2022./2023.
- da bez odlaganja Gradskom vijeću Livno i
Gradonačelniku dostavi cjelokupnu dokumentaciju
koja se odnosi na registraciju i poslovanje poduzeća
„ESCO ECO ENERGIJA“ d.o.o. Livno od dana
osnutka poduzeća (10.10.2008. godine) pa do dana
donošenja ovog zaključka, osobito: odluku o
osnivanju poduzeća, odluku i/ili ugovor o
preuzimanju Gradske toplane Livno (odnosno drugi
akt o stjecanju/preuzimanju toplane), ugovore o
kreditiranju s bankama i drugim financijskim
institucijama, jamstva, mjenice, bruto bilancu
poduzeća na dan 31.12.2021. godine, te i svu drugu
dokumentaciju koja se odnosi na upravljanje
Gradskom toplanom Livno i CTS-om.
II.

Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-988/22
Livno, 30.6.2022.god.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.
predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2155/22
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Livno, 15.7.2022.god.

KOLOVOZ 2022.

ODLUKU
o dodjeli na privremeno korištenje stana broj
1286 u Livnu

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Članak 1.
Nihadi Mulić iz Livna, Zavra 32, dodjeljuje se na
privremeno korištenje stan u vlasništvu Grada Livna,
broj 1286, K.S. 69/1 u Ulici Stjepana II. Kotromanića
u Livnu, površine 49 m2 .

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04, 7/09,
3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene Statutarne
odluke Grada Livna („Službeni glasnik Grada
Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na 16.
redovitoj sjednici održanoj 30.6.2022. godine, d o n o
si

Članak 2.
Stan iz članka 1. ove Odluke daje se bez naknade na
privremeno korištenje, a najduže na razdoblje od 6
mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 3.
Temeljem ove Odluke, Rješenje o privremenoj
dodjeli stana donijet će Povjerenstvo za poslove iz
stambenog djelokruga Gradskog vijeća Livno, kojim
će se regulirati sva druga pitanja vezana za način i
uvjete korištenja stana.

Z A K LJ U Č A K
I.
Zadužuje se JP „KOMUNALNO“ d.o.o. Livno da
pripremi i Gradskom vijeću Livno na razmatranje i
suglasnost dostavi prijedlog Odluke o cijenama
komunalnih
usluga
vodoopskrbe,
odvodnje
(kanalizacije), sakupljanja i odvoza komunalnog
otpada, kojom će se utvrditi novi način obračuna
cijena usluge odvodnje (kanalizacije), a koji će ići u
korist korisnika usluga navedenog poduzeća.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2282/22
Livno, 19.7.2022.god.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna i objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2117/22
Livno, 30.6.2022.god.

Temeljem članka 22. stavak 1. točka 5. i članka 116.
Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 5/08), članka 104. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16.
Privremene Statutarne odluke Grada Livna
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/18), a u vezi
s člankom 34. i člankom 36. stavak 1. Zakona o
prostornom uređenju („Narodne novine HBŽ“, broj:
12/14), Gradsko vijeće Livno na 17. redovitoj
sjednici održanoj 19.7.2022. godine, d o n o s i

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Temeljem članka 22. stavak 1. točka 7. i članka 116.
Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 5/08), članka 104. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i
članka 16. Privremene Statutarne Odluke Grada
Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/18), a
u vezi s Zaključkom Gradskog vijeća Livno, broj: 0102-2119/22 od 30.6.2022.godine, Gradsko vijeće
Livno na 17. redovitoj sjednici održanoj 19.7.2022.
godine, d o n o s i

Odluku o izmjeni
Odluke o izmjeni i dopuni
Odluke o usvajanju plana parcelacije u
Gospodarskoj zoni „Begovača“

Članak 1.

158

Broj 6/22

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIVNA

Usvaja se izmjena Odluke o izmjeni i dopuni Odluke
o usvajanju plana parcelacije u Gospodarskoj zoni
„Begovača“ („Službeni glasnik Grada Livna“, broj:
1/22; u nastavku: Odluka).

KOLOVOZ 2022.

Gradsko vijeće Livno na 17. redovitoj sjednici
održanoj 19.7.2022. godine, d o n o s i
ODLUKU
o obliku i sadržaju vijećničke iskaznice

Članak 2.
Članak 3. Odluke, mijenja se i glasi:
„Planom parcelacije formira se osam novih
građevinskih parcela i to: P1=6.335 m2, P2=6.369 m2,
P3=6.426 m2, P4=8.476 m2, P5=8.448 m2, P6=8.474
m2, P7=19.689 m2, P8=46.412 m2, predstavljene na
grafičkom prilogu, koji čini sastavni dio Plana“.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom uređuje se oblik, sadržaj vijećničke
iskaznice (u daljem tekstu: iskaznica), način
izdavanja, zamjene i vođenje evidencije o izdatim
iskaznicama kao i nošenje iskaznice.

Članak 3.
Članak 4. Odluke , mijenja se i glasi:
„U svrhu formiranje parcele P5=8.448 m2, potrebno je
riješiti imovinsko - pravne odnose sa vlasnicima
parcele oznake: k.č. 18, zk. ul broj: 73, k.o. Dobro”.

Članak 2.
Nositelj iskaznice je vijećnik/ca u Gradskom vijeću
Livno (u daljem tekstu: vijeće), kojem/joj je
dodijeljen mandat od strane Središnjeg izbornog
povjerenstva BiH, a temeljem rezultata ostvarenih na
neposrednim lokalnim izborima.

Članak 4.
Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, određuje se kao
nositelj izrade izmjene i/ili dopune važećeg detaljnog
plana prostornog uređenja ako se izmjene odnose na:
 korigiranje površina građevinskih parcela,
 spajanju dviju ili više građevinskih parcela u
jednu,
 formiranje dvije ili više građevinskih parcela od
jedne i sitnije korekcije kojima se ne diraju
površine javne namjene definirane važećim
dokumentom koji je predmet izmjene ili
dopune.
Članak 5.

II. VIJEĆNIČKA ISKAZNICA
Članak 3.
Obrazac iskaznice je izrađen na tvrdom papiru i
zaštićen omotom od prozirne mase. Iskaznica je
pravokutnog oblika dimenzija 85 x 55 mm, u osnovi
bijele boje.
Prednja strana iskaznice sadrži:
 na gornjoj lijevoj strani prostor za
fotografiju dimenzija 35 x 25 mm;
 ispod fotografije prostor za serijski broj
iskaznice;
 desno od fotografije velikim slovima tekst:
Bosna i Hercegovina; ispod manjim slovima
Federacija Bosne i Hercegovine; ispod
manjim slovima Grad Livno, ispod velikim
slovima Gradsko vijeće, ispod velikim
slovima Vijećnička iskaznica; ispod
obilježeno mjesto za ime i prezime; ispod
dan, mjesec i godina rođenja.
 na gornjoj desnoj strani nalazi se grb Grada
Livna

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2283/22
Livno, 19.7.2022.god.
predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Zadnja strana iskaznice sadrži tekst:
 “Prava i dužnosti vijećnika utvrđena su
Ustavom,
Zakonom,
Statutom
i
Poslovnikom o radu Gradskog vijeća Livno.
Načela ponašanja vijećnika utvrđena su
Etičkim kodeksom izabranih vijećnika.”

Temeljem članka 13. stavak 2. Poslovnika o radu
Gradskog vijeća Livno („Službeni glasnik Grada
Livna“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), a u vezi s
člankom 16. Privremene statutarne odluke Grada
Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/18),
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Članak 9.

u lijevom donjem kutu: datum izdavanja,
u desnom donjem kutu: mjesto za potpis
predsjedavajućeg vijeća,
u srednjem dijelu je mjesto za pečat (MP).

III. IZDAVANJE,
EVIDENCIJE

ZAMJENA

I

KOLOVOZ 2022.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objaviti će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

VOĐENJE
Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2284/22
Livno, 19.7.2022.god.

Članak 4.
Iskaznicu izdaje predsjednik vijeća ili dopredsjednik
vijeća.
Iskaznica vrijedi od dana izdavanja do prestanka
mandata vijećniku. Nakon prestanka mandata,
vijećnik je dužan vratiti iskaznicu tajniku vijeća.

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Temeljem članka 22. stavak 1. točka 18. i članka 116.
Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 5/08), članka 107. Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i
članka 16. Privremene statutarne Odluke Grada Livna
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/18) a u vezi
s člankom 9. Pravilnika o postupku javnog natječaja
za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Federacije
Bosne i Hercegovine, kantona, općina i gradova
(„Službene novine F BiH“, broj: 17/14) i člankom 16.
Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja
nekretninama u vlasništvu Grada Livna („Službeni
glasnik Grada Livna“, broj: 2/16 i 5/21), Gradsko
vijeće Livno na 17. redovitoj sjednici održanoj
19.7.2022. godine, d o n o s i

Članak 5.
U slučaju gubitka iskaznice, vijećnik je dužan
najkasnije u roku tri dana od dana gubitka obavijestiti
tajnika vijeća. Nova iskaznica izdat će se nakon što se
izgubljena iskaznica proglasi nevažećom.
Članak 6.
O izdatim i zamijenjenim iskaznicama vodi se
evidencija.
Evidencija iz stavka 1. ovog članaka sadrži:
 redni broj;
 ime i prezime osobe kome je izdata
iskaznica;
 serijski broj iskaznice;
 datum izdavanja;
 datum oglašavanja nevažećom;
 potpis osobe koja vraća iskaznicu;
 rubrika za napomene.
Evidenciju iz stavka 1. ovog članaka vodi tajnik
vijeća.

RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju
Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja licitacije
I.

IV. NOŠENJE ISKAZNICE

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za provođenje
javnog nadmetanja – licitacije, broj: 01-02-1790/21
od 29.6.2021. godine, točka I., b) redni broj 2. u
kojem je navedeno: „Dragica Jozić- zamjenica
člana“, mijenja se i glasi: „Ana Pelivan - zamjenica
člana“.
II.

Članak 7.
Vijećnik nosi iskaznicu kada prisustvuje sjednicama
vijeća ili kada kao vijećnik prisustvuje sastancima i u
drugim prilikama kada je pozvan kao vijećnik ili
predstavlja vijeća.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom objave na
Oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Iskaznice će biti izrađene na jezicima i pismima u
skladu sa Statutom Grada Livna.

Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2285/22
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Livno, 19.7.2022.god.

KOLOVOZ 2022.

Gradsko vijeće Livno na 17. redovitoj sjednici
održanoj 19.7.2022. godine, d o n o s i

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Z A K LJ U Č A K
I.

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja a) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), a u vezi s člankom 8.
stavak 2. Zakona o koncesijama Hercegbosanske
županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 14/03 i 8/08),
Gradsko vijeće Livno na 17. redovitoj sjednici
održanoj 19.7.2022. godine, d o n o s i

Ne prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za pripremu
prijedloga u postupku davanja prethodne suglasnosti
za dodjelu koncesija, broj: 02-04-1288/22 od
6.7.2022. godine i DAJE SE SUGLASNOST
Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije
za dodjelu koncesije gospodarskom društvu
„SolarPark“ d.o.o. Livno za izgradnju fotonaponske
solarne elektrane na lokalitetu Begovača, na dijelu
parcele označene kao k.č. 1821/1, k.o. Dobro,
površine 2.106.945 m², te na dijelu parcele označene
kao k.č. 9 -119/1, k.o. Žabljak, površine 2.869.765
m², sve na području Grada Livna.

Z A K LJ U Č A K
I.

II.

Prihvaća se Mišljenje Povjerenstva za pripremu
prijedloga u postupku davanja prethodne suglasnosti
za dodjelu koncesija, broj: 02-04-738/22 od 7.7.2022.
godine i NE DAJE SE SUGLASNOST Ministarstvu
gospodarstva Hercegbosanske županije za proširenje
postojećeg
koncesijskog
prostora
utvrđenog
Ugovorom o koncesiji, broj: 05-04-3-17-457/10 od
31.3.2010. godine za izgradnju vjetroparka na
lokalitetu „Orlovača“, Grad Livno sklopljenim s
koncesionarom „HB WIND“ d.o.o. Livno.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2289/22
Livno, 19.7.2022.god.
predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

Temeljem članka 22. i članka 116. stavak 3. Statuta
Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“,
broj: 5/08), članka 110. alineja b) Poslovnika o radu
Općinskog vijeća Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 6/04, 7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16.
Privremene statutarne odluke Grada Livna („Službeni
glasnik Grada Livna“, broj: 2/18), a u vezi s člankom
81. stavak 3. Zakona o osnovnom školstvu
Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“,
broj: 12/04), Gradsko vijeće Livno na 17. redovitoj
sjednici održanoj 19.7.2022. godine, d o n o s i

Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2287/22
Livno, 19.7.2022.god.
predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Z A K LJ U Č A K

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja b) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), a u vezi s člankom 8.
stavak 2. Zakona o koncesijama Hercegbosanske
županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 14/03 i 8/08),

I.
NE DAJE SE SUGLASNOST na Odluku o izboru i
imenovanju Martine Pavlinović Barać za ravnateljicu
Osnovne škole „Fra Lovro Karaula“ Livno, broj:
04/I-38-364/22 od 9.6.2022. godine.
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Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2291/22
Livno, 19.7.2022.god.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Grad Livno
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2290/22
Livno, 19.7.2022.god.

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja a) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na
17. redovitoj sjednici održanoj 19.7.2022. godine, d o
nosi

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja a) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na
17. redovitoj sjednici održanoj 19.7.2022. godine, d o
nosi

Z A K LJ U Č A K
I.
Ministarstvu gospodarstva Hercegbosanske županije
uputit će se zahtjev kojim će se tražiti odgovori na
sljedeća pitanja:
1. Vrši li se nadzor i kontrola nad zaključenim
ugovorima o koncesijama na području Grada Livna,
odnosno vrši li se kontrola i nadzor nad
ispunjavanjem ugovornih obveza od strane
koncesionara s kojima su zaključeni važeći ugovori o
koncesijama na području Grada Livna?
2. Postoji li mogućnost jednostranog raskida ugovora
o koncesiji od strane koncesora u slučaju da
koncesionar ne ispunjava ugovore preuzete obveze?
3. Jesu li do sada od strane koncesora poduzimane
konkretne radnje i mjere u smjeru jednostranog
raskida ugovora o koncesiji zbog neispunjavanja
ugovorenih obveza od strane koncesionara?

Z A K LJ U Č A K
I.
Ministarstvu financija Hercegbosanske županije
uputiti će se zahtjev kojim će se tražiti podatci,
odnosno pregled uplaćenih koncesijskih naknada na
račun Proračuna Hercegbosanske županije, izvršenih
temeljem svih zaključenih ugovora o koncesijama na
području Grada Livna, počevši od zaključenja svih
ugovora pa zaključno s 31.12.2021. godine.
Podatci, odnosno pregled uplaćenih koncesijskih
naknada treba sadržavati:
godinu zaključenja ugovora o koncesiji; predmet
ugovora o koncesiji; naziv koncesionara; vrstu i
visinu ugovorom utvrđenih koncesijskih naknada
koje padaju na teret koncesionara; rokove za uplatu
ugovorenih koncesijskih naknada; iznose uplaćenih
koncesijskih naknada temeljem svakog od ugovora
pojedinačno po godinama; te pripadajući dio
uplaćenih koncesijskih naknada Grada Livna
sukladno ključu raspodjele prihoda od koncesijskih
naknada, 60% Grad – 40% Županija.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2292/22
Livno, 19.7.2022.god.
predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja a) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene

Grad Livno
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statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na
17. redovitoj sjednici održanoj 19.7.2022. godine, d o
nosi

KOLOVOZ 2022.

Gradsko vijeće Livno zauzima stav i izražava
mišljenje da će se prilikom svih novih upošljavanja u
Gradsku upravu te sve institucije, ustanove i javna
poduzeća kojima je osnivač Grad Livno, posebno
nastojati postići ravnopravna nacionalna zastupljenost
prema popisu stanovništva iz 1991. godine.
Također, stav i mišljenje Gradskog vijeća je da
posebnu pozornost prilikom upošljavanja u Gradsku
upravu te sve institucije, ustanove i javna poduzeća
kojima je osnivač Grad Livno, treba posvetiti
osobama s invaliditetom, a sukladno mišljenju i
prijedlogu Povjerenstva za rad, zdravstvo i socijalnu
politiku Gradskog vijeća Livno.

Z A K LJ U Č A K
I.
Zadužuje se Povjerenstvo za izbor, imenovanja i
administrativna pitanja Gradskog vijeća Livno da u
što kraćem roku pripremi i Gradskom vijeću dostavi
prijedlog Odluke o izboru i imenovanju članova
Povjerenstva za pripremu prijedloga u postupku
davanja prethodne suglasnosti za dodjelu koncesija.

II.

Odlukom iz prethodnog stavka osobito će se utvrditi
broj članova povjerenstva, struktura članstva, broj
vanjskih članova, način izbora i imenovanja vanjskih
članova povjerenstva, opći i posebni uvjeti i
kvalifikacije koje moraju ispunjavati članovi
povjerenstva, opis poslova i zadataka povjerenstva,
rokovi za postupanje, način i rokovi podnošenja
izvješća o radu, mandat povjerenstva, naknada za rad,
te i druga pitanja od važnosti za formiranje i rad
povjerenstva.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2294/22
Livno, 19.7.2022.god.
predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

II.

Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja a) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na
17. redovitoj sjednici održanoj 19.7.2022. godine, d o
nosi
Z A K LJ U Č A K

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.
Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2293/22
Livno, 19.7.2022.god.
predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

I.
Temeljem članka 116. stavak 3. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), članka
110. alineja a) Poslovnika o radu Općinskog vijeća
Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 6/04,
7/09, 3/12 i 8/17), članka 9. i 16. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), Gradsko vijeće Livno na
17. redovitoj sjednici održanoj 19.7.2022. godine, d o
nosi

Gradsko vijeće Livno zauzima stav da sve gradske
institucije, javne ustanove i poduzeća koja nemaju
dovoljan broj uposlenih osoba s invaliditetom,
moraju pod hitno uposliti osobe s invaliditetom do
kvote koju propisuje zakon i pri tome riješe problem
gospođe Marije Milanović.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

Z A K LJ U Č A K
I.

Gradsko vijeće
Broj: 01-02-2295/22
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Livno, 19.7.2022.god.

KOLOVOZ 2022.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

predsjednica Gradskog vijeća
Hana Milak

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-24-3-1076/22
Livno, 21.6.2022. godine

Temeljem članka 15. stavak 1. alineja 2. Zakona o
načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i
Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i
Hercegovine“, broj: 49/06 i 51/09), članka 38. stavak
1. točka 18. i članka 117. Statuta Općine Livno
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 5/08), te
članka 23. Privremene statutarne odluke Grada Livna
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/18),
Gradonačelnik d o n o s i

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i članka 90.
Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“,
broj: 39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku
izravnog sporazuma („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 8/17), a sukladno Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik d
onosi

RJEŠENJE
o imenovanju Tima za implementaciju projekta
„Sretno djetinjstvo u Livnu i Podstrani“
financiran iz Programa prekogranične suradnje
između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

I.
Imenuje se Tim za implementaciju projekta „Sretno
djetinjstvo u Livnu i Podstrani“ financiran iz
Programa prekogranične suradnje između Republike
Hrvatske i Bosne i Hercegovine u sastavu:
1. Sanja Kovčalija, voditelj projekta
2. Ivana Markov, asistent voditelju projekta, član
3. Anđelka Knežević, asistent voditelju projekta,
član
4. Igor Rimac, asistent za građevinske poslove,
član
5. Anita Ćavar, asistent za financije, član

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Pokreće se postupak javne nabave roba putem
izravnog sporazuma: „Nabava vrtnih stolica za
potrebe Grada Livna.“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na robe „1.0. Robe“, pod rednim
brojem 1.42 „Nabava vrtnih stolica za potrebe
Grada Livna“ šifra JRJN 39112000-0.

II.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

Zadatci projektnog tima su praćenje i učinkovitost
provedbe projektnih aktivnosti, pravovremena
koordinacija projektnog tima i uključenih dionika,
upravljanje rizicima, te obavljanje administrativnih,
organizacijskih, financijskih i drugih potrebnih
poslova vezanih za pravodobnu i efikasnu realizaciju
projekta kao i pripremanje izvještaja tijekom
implementacije i na kraju projekta.

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 6.000,00 KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Jandre Zrno, stručni savjetnik za
statističko praćenje razvoja, nadzor i ocjenjivanje u
Službi za gospodarstvo, inspekcijske poslove, lokalni
razvoj i investicije.

III.
Voditeljica projekta dužna je Gradonačelnika
redovito izvještavati o aktivnostima radnog tima,
stanju projekta i postignućima u radu.
IV.

Članak 4.
( Provedba postupka)
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Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

KOLOVOZ 2022.

gradu Livno iz Projekta sretno djetinjstvo“, šifra
JRJN 45112710-5.
Postupak javne nabave provest će se putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u okviru
kojeg će se provesti i e-aukcija.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
44.898,72 KM bez PDV.

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 614311 “Potpore kulturi“.

Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. Ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Članak 4.
( Provedba postupka)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok za izvedene radove i rok
izvođenja radova tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-40-2180/22
Livno, 11.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavak 2. i 88. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, po
zahtjevu Službe za opću upravu i društvene
djelatnosti, d o n o s i

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821335 “Oprema za sportske terene i dječja
igrališta“.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Livna“.

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: „Izvođenje radova vanjskog
uređenja oko OŠ“I.G.K.“ i Glazbene škole u gradu
Livno iz Projekta sretno djetinjstvo. “
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na radove 3.0. „Radovi“, pod
rednim brojem 3.30 „Izvođenje radova vanjskog
uređenja oko OŠ“I.G.K.“ i Glazbene škole u

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-40-2112/22
Livno, 11.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić
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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), te članka 3. Odluke o pokretanju
postupka javne nabave konkurentskim postupkom za
izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj: 02-04-2112/22
od 11.7.2022. godine, Gradonačelnik d o n o s i

KOLOVOZ 2022.

o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.
IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu
konkurentskim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja za izvođenje radova vanjskog uređenja
oko OŠ „I.G.K.“ i Glazbene škole u gradu Livno iz
Projekta sretno djetinjstvo (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u sastavu:
1. Igor Rimac, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“,
broj: 39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“,
broj: 103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za izvođenje radova vanjskog uređenja
oko OŠ „I.G.K.“ i Glazbene škole u gradu Livno iz
Projekta sretno djetinjstvo.

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.
VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće

VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.
VIII
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Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

KOLOVOZ 2022.

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se na Oglasnoj ploči Grada Livna i u Službenom
glasniku Grada Livna.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-40-2112/22
Livno, 12.7.2022. godine

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-40-2199/22
Livno, 13.7.2022. godine

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić
Temeljem članka 29. stavak 1. točka 7. 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 117. Statuta
Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“,
broj: 5/08) i članka 23. Privremene statutarne odluke
Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, broj:
2/18), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada
Livna, Gradonačelnik d o n o s i

Temeljem članka 29. stavak 1. točke 7. Zakona o
zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine BiH“,
broj: 39/03, 22/06 i 43/10), članka 117. Statuta
Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“,
broj: 5/08) i članka 23. Privremene statutarne odluke
Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, broj:
2/18), na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada
Livna, Gradonačelnik d o n o s i

ODLUKU
o proglašenju prirodne nepogode
ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nepogode
na dijelu području grada Livna

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se i proglašava stanje
prirodne nepogode uzrokovane olujnim nevremenom
(vjetar i tuča/grad) na dijelu području grada Livna i to
na području naseljenih mjesta: Prolog, Priluka, Prisap
i Strupnić koja se dogodila dana 4. i 5. srpnja 2022.
godine,
kojim
je
prouzročena
šteta
na
poljoprivrednim kulturama u navedenom području.

Članak 1.
Proglašava se prestanak stanja prirodne nepogode
uzrokovane olujnim nevremenom (vjetar i tuča/grad)
na dijelu području Grada Livna i to na području
naseljenih mjesta: Prolog, Priluka, Prisap i Strupnić, s
danom 14. 7. 2022. godine.

Članak 2.
Članak 2.
Zadužuju se nadležna Gradska tijela da sukladno
svojim ovlastima poduzmu potrebne mjere u cilju
saniranja posljedica prouzročenih prirodnom
nepogodom.
Članak 3.

Prestaju ovlasti Stožera civilne zaštite koji je
rukovodio akcijama na ugroženom području grada
Livna iz razloga navedenog u stavku 1. članka 1. ove
Odluke.
Članak 3.

Zadužuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća Grada Livna da, sukladno
Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta
od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F
BiH“ broj: 75/04, 38/06, 52/09, 59/09 i 36/14), sačini
izvješće o štetama.

Obvezuju se gradske službe za upravu da u okviru
svoje redovite djelatnosti obavljaju i dodatne poslove
koje se odnose na otklanjanje svih posljedica
prirodne nepogode.
Članak 4.

Članak 4.
Zadužuje se Povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih i drugih nesreća Grada Livna da, sukladno
Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta
od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine F

Ova Odluka ostaje na snazi do njenog opoziva.
Članak 5.
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BiH“, broj: 75/04, 38/06, 52/09, 59/09 i 36/14), sačini
izvješće o štetama.

KOLOVOZ 2022.

Za potpisnike naloga platnih transakcija sa
Namjenskog računa- sredstava za projekt: Sinergija
livanjskog LPZ za veću konkurentnost i zapošljivost
radne snage otvorenog kod Raiffeisen banke određuju
se osobe koje već imaju deponirane potpise kod
navedene banke.

Članak 5.
Stavlja izvan snage Odluka o proglašenju prirodne
nepogode broj: 02-40-2199/22 od 13.7.2022. godine.

IV
Po završetku projekta iz točke II ove Odluke,
namjenski račun će se zatvoriti.

Članak 6.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će
se na oglasnoj ploči Grada Livna i u Službenom
glasniku Grada Livna.

V
Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za financije
i riznicu Grada Livna.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-40-2215/22
Livno, 14.7.2022. godine

VI
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u Službenom glasniku Grada Livna.
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2206/22
Livno, 13.7.2022. godine

Na temelju članka 3. Zakona o platnim transakcijama
(„Službene novine F BiH“, broj: 32/00 i 28/03),
točke 4. i 6. Upute o otvaranju i zatvaranju računa
kod ovlaštenih organizacija za obavljanje poslova
unutarnjeg platnog prometa („Službene novine F
BiH“, broj: 83/15), te članka 38. stavka 1. toč.18.
Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine
Livno“, broj: 5/08), a u svezi s člankom 23.
Privremene statutarne odluke Grada Livna („Službeni
glasnik Grada Livna“, broj: 2/18), Gradonačelnik d o
nosi
ODLUKU
o otvaranju namjenskog računa za realizaciju
projekta Sinergija livanjskog LPZ za veću
konkurentnost i zapošljivost radne snage

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine
F BiH“; broj: 34/03 i 65/13), članka 84. Zakona o
osnovnom školstvu („NN HBŽ“, broj: 12/04 i 12/08),
te članka 4. stavka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i
postupka izbora kandidata za konačna imenovanja u
regulirana tijela Općine Livno („Službeni glasnik
Općine Livno“, broj: 3/05), a u vezi s člankom 24.
Privremene Statutarne odluke Grada Livna
(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 2/18), nakon
provedenog Javnog natječaja, Gradonačelnik d o n o
si

I
Otvara se namjenski račun Proračuna Grada Livna
kod Raiffeisen banke na ime: Namjenski računsredstava za projekt: Sinergija livanjskog LPZ za
veću konkurentnost i zapošljivost radne snage.

RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Školskog odbora
Osnovne škole „Ivan Goran Kovačić“ Livno

II
Namjenski račun iz točke I ove Odluke otvara se za
potrebe realizacije projekta: Sinergija livanjskog LPZ
za veću konkurentnost i zapošljivost radne snage
Tehnološkog Parka Linnovate i partnera Grada Livna
temeljem zaključenog Sporazuma o partnerstvu u
provedbi projekta, broj: 02-04-2014/22 od 28.6.2022.
godine.

I
Imenuje se Školski odbor Osnovne škole „Ivan Goran
Kovačić“ Livno u sastavu:
1. Nikolina Čondrić, iz reda osnivača
2. Ana Zoraja, iz reda osnivača
3. Stipo Pravdić, iz reda učitelja i stručnih
suradnika
4. Marija Barišić, iz reda učitelja i stručnih
suradnika
5. Davorka Fabrij, iz reda roditelja učenika.

III
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II
Članovi Školskog odbora iz točke I ovog Rješenja
imenuju se na mandatni period od 4 (četiri) godine, a
predsjednika biraju međusobno na prvom zasjedanju.

KOLOVOZ 2022.

IV
Za obavljanje poslova iz nadležnosti Skupštine
Javnog poduzeća, članovi Skupštine imaju pravo na
naknadu sukladno odredbama Odluke o vršenju
ovlasti Skupština Javnih poduzeća.

III
Školski odbor obavljat će poslove sukladno važećim
zakonima, Statutu Škole i drugim podzakonskim
aktima.
Rad u Školskom odboru je dragovoljan i besplatan.

V
Ovo rješenje stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom objave na
oglasnoj ploči Grada Livna, a objavit će se u
Službenom glasniku Grada Livna.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-1412/22
Livno, 21.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-1748/22
Livno, 21.7.2022. godine

Temeljem članka 38. stavak 1. točka 18. Statuta
Općine Livno („Službeni glasnik općine Livno“, broj:
5/08) i članka 8. Odluke o utemeljenju i djelokrugu
Općinskog stožera civilne zaštite („Službeni glasnik
Općine Livno“, broj: 6/06), Gradonačelnik, na
prijedlog Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo, d o
nosi
RJEŠENJE
o imenovanju Stožera civilne zaštite Grada Livna

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 12. Zakona o ministarskim,
vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine
F BiH“; broj: 34/03 i 65/13) i članka 4. stavka 5.
Odluke o vršenju ovlasti skupština javnih poduzeća
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 4/10 i 6/16), a
u svezi s člankom 24. Privremene statutarne odluke
Grada Livna („Službeni glasnik Grada Livna“, broj:
2/18), Gradonačelnik, nakon provedenog postupka
Javnog natječaja za izbor i imenovanje članova
Skupštine JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno, d o
nosi
RJEŠENJE
o konačnom imenovanju Skupštine Javnog
poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno

I
Imenuje se Stožer civilne zaštite Grada Livna u
sastavu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I
Imenuje se Skupština Javnog poduzeća „Veterinarska
stanica“ d.o.o. Livno u sastavu:
1. Ema Zoraja-Ivanković
2. Sadika Ćupo
3. Josip Džaja.

Darko Čondrić, zapovjednik Stožera
Božidar Kasalo, načelnik Stožera
Miroslav Lijović, član
Ivana Markov, član
Hrvoslav Perković, član
Mario Ćavar, član
Nikica Konta, član
Cmiljanka Propadalo, član.
II

Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite
Grada Livna, broj: 02-05-1668/18 od 28.6.2018.
godine i Rješenje o imenovanju zapovjednika Stožera
civilne zaštite Grada Livna, broj: 02-04-745/21 od
24.3.2021. godine.

II
Članovi Skupštine Javnog poduzeća imenuju se na
mandatni period od četiri (4) godine, a predsjednika
biraju međusobno na prvom zasjedanju.
III
Skupština Javnog poduzeća obavljat će poslove
sukladno važećim zakonima, Statutu Javnog
poduzeća i drugim podzakonskim aktima.

III
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Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Livna“.
Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama(„Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Planu javne nabave Grada Livna za
2022. godinu, broj: 02-04-511/22 od 18.02.2022.
godine, Gradonačelnik, po zahtjevu Službe za
zajedničke poslove, d o n o s i

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2532/22
Livno, 12.8.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Temeljem članka 34. stavak 9. Zakona o prostornom
uređenju
(„Narodne
novine
Hercegbosanske
županije“, broj: 12/14) i članka 5. Odluke o načinu
izrade i/ili dopune važećeg detaljnog plana
prostornog uređenja i donošenja planova parcelacije
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 7/18), na
prijedlog Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno komunalne poslove, Gradonačelnik d o n o
si
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za izradu plana
parcelacije

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma
Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Pokreće se postupak javne nabave roba putem
izravnog sporazuma: „Nabava odličja“ .
Predmetna nabava planirana je Planom javne nabave
Grada Livna za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi
na robe „ 1.0. Robe“, pod rednim brojem 1.15
Nabava odličja“, šifra JRJN 18512000-1.

I.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Igor Rimac, dipl.ing.arh – predsjednik
2. Julijana Popović, ing.arh – član
3. Ana Džal, mag.ing.geod. et geoinf. - član

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 4.000,00 KM bez PDV.

II.
Povjerenstvu iz točke I. ovog rješenja zadaća je
izrada plana parcelacije, kao pomoćnog planskog
dokumenta namijenjenog za definiranje pojedinačnih
građevinskih parcela sukladno Prostornom planu ili
Urbanističkom planu, kao i odlukama o provođenju
tih planova.

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

III.
Stupanjem na snagu ovog rješenja prestaje važiti
Rješenje o imenovanju Povjerenstva za izradu plana
parcelacije broj: 02-05-180/19 od 22.01.2019.
godine.
IV.
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja a
naknadno će se objaviti će se u Službenom glasniku
Grada Livna.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2567/22
Livno, 17.8.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
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Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.

Članak 4.
( Provedba postupka)

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude u
predmetnom postupku javne nabave iz članka 1. ove
Odluke su: rok isporuke robe i najniža cijena tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti okvirni sporazum na tri godine s
jednim ponuditeljem.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022.godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2402/22
Livno, 28.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 614311 “Potpore školstvu-Ogrjev“.

Na temelju članka 18. stavka 1. i članka 25. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), a sukladno s Planom javne nabave Grada
Livno za 2022. godinu, broj: 02-04-511/22 od
18.2.2022. godine, Gradonačelnik, po zahtjevu
Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, d o n o
si
ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja

Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2438/22
Livno, 29.7.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
nabavu robe: „Nabava bukovog ogrjevnog drvaOkvirni sporazum na 3 godine“.
Predmetna nabava planirana je Planom javne nabave
Grada Livna za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi
na nabavu roba „ 1.0. Robe“, pod rednim brojem 1.2
„Nabava bukovog ogrjevnog drva-Okvirni
sporazum na 3 godine“, šifra JRJN 03413000-8.
Postupak javne nabave provest će se putem
otvorenog postupka u okviru kojeg će se provesti i eaukcija.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

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), te
članka 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabave
otvorenim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja, broj: 02-04-2438/22 od 29.7.2022.
godine, Gradonačelnik d o n o s i

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
240.000,00KM bez PDV.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za
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nabavu bukovog ogrjevnog drva-Okvirni sporazum
na 3 godine( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u
sastavu:
1. Josip Džaja, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Tonka Marinčić, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Božidar Kasalo, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama(„Službeni glasnik BiH“,
broj: 39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“,
broj: 103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za nabavu bukovog ogrjevnog drvaOkvirni sporazum na 3 godine.

KOLOVOZ 2022.

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.
VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.
VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka. Zadaća tajnika Povjerenstva su:
administrativni poslovi, dostavljanje natječajne
dokumentacije, priprema zapisnika sa sastanka
Povjerenstva, izvješće o radu Povjerenstva,
prikupljanje suglasnosti, dokumentiranje, čuvanje i
arhiviranje predmeta, te drugi poslovi po zahtjevu
predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.
IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga ovlaštenja sukladno zadacima
Povjerenstva.

VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2438/22
Livno, 1.8.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Planu javne nabave Grada Livna za
2022. godinu, broj: 02-04-511/22 od 18.02.2022.
godine, Gradonačelnik, po zahtjevu Službe za
zajedničke poslove, d o n o s i
ODLUKU
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Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma
Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2401/22
Livno, 28.7.2022. godine

Pokreće se postupak javne nabave roba putem
izravnog
sporazuma:
„Nabava
promotivnog
materijala“ .
Predmetna nabava planirana je Planom javne nabave
Grada Livna za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi
na robe „ 1.0. Robe“, pod rednim brojem 1.14
Nabava promotivnog materijala“, šifra JRJN
22460000-2.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za zajedničke poslove, d o n o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 6.000,00 KM bez PDV.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Pokreće se postupak javne nabave za usluge putem
izravnog sporazuma: „Usluge osiguranja vozila,
osnovno i kasko polica(novo vozilo)“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na usluge „ 2.0. Usluge“, pod
rednim brojem 2.48 „Usluge osiguranja vozila,
osnovno i kasko polica(novo vozilo)“ šifra JRJN
66514110-0.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 2.000,00 KM bez PDV.

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.

Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Članak 4.
( Provedba postupka)
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Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

KOLOVOZ 2022.

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 2.000,00 KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.

Članak 4.
( Provedba postupka)

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2393/22
Livno, 28.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za zajedničke poslove, d o n o s i

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2395/22
Livno, 28.7.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Pokreće se postupak javne nabave za usluge putem
izravnog sporazuma: „Nabava usluga tehničkog
pregleda vozila“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na usluge „ 2.0. Usluge“, pod
rednim brojem 2.51 „Nabava usluga tehničkog
pregleda vozila“ šifra JRJN 71631200-2.

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04-
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Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Pokreće se postupak javne nabave za usluge putem
izravnog sporazuma: „Nabava usluge pregleda i
ispitivanja sa aspekta zaštite na radu i zaštite od
požara zgrade uprave i Športske dvorane „Dalibor
Perković-Dali“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na usluge „ 2.0. Usluge“, pod
rednim brojem 2.49 „Nabava usluge pregleda i
ispitivanja sa aspekta zaštite na radu i zaštite od
požara zgrade uprave i Športske dvorane
„Dalibor Perković-Dali“ šifra JRJN 66515100-4.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2394/22
Livno, 28.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Temeljem članka 38. stavak 1. točka 12. Statuta
Općine Livno (Službeni Glasnik Općine Livno broj:
5/08) i 8. Odluke o odabiru projekata
nevladinih/neprofitnih
organizacija
po
LOD
metodologiji, broj 01-02-4091/13 od 31.01.2013.
godine, a u svezi s člankom 23. Privremene statutarne
odluke Grada Livna („Službeni glasnik grada Livna“,
broj: 2/18), i u suradnji s predstavnicima OCD-a,
Gradonačelnik d o n o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 6.000,00 KM bez PDV.

RJEŠENJE
o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu
prijedloga projekata

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

I
Imenuju se članovi Povjerenstva za ocjenu prijedloga
projekata
po
Javnom
pozivu
upućenom
organizacijama civilnog društva za dostavljanje
prijedloga projekata u gradu Livno u 2022. godini, u
sastavu:
1. Anđelka
Knežević
(Grad
Livno),
predsjednik
2. Sanja Kovčalija (Grad Livno), član
3. Ibrahim Velić (GV Livno), član
4. Ivan Periša (GV Livno), član
5. Vladimir Križan, predstavnik OCD-a
6. Goran Karaula, zamjenik predstavnika
OCD-a

Članak 4.
( Provedba postupka)
Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

II
Povjerenstvo predstavlja tijelo koje provodi
ocjenjivanje pristiglih prijedloga projekata. Svi
članovi Povjerenstva imaju jednaka prava i obveze.
Povjerenstvo ima zadaću izvršiti ocjenjivanje i odabir
svih pristiglih prijedloga projekata po Javnom pozivu
upućenom organizacijama civilnog društva za

Članak 5.
(Financiranje nabave)
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Povjerenstvo predlaže projekte za financiranje u
okviru raspoloživih sredstava po Javnom pozivu.
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Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. Ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

III
Za rad u Povjerenstvu, članovi Povjerenstva
ostvaruju pravo na naknadu čiji će iznos odrediti
posebnim rješenjem.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok za izvedene radove i rok
izvođenja radova tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je kolovoz/rujan 2022.godine.

IV
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2370/22
Livno, 29.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Na temelju članka 18., 87. stavak 2. i 88. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik d o n o s
i
ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821335 “Oprema za sportske terene i dječja
igrališta“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2598/22
Livno, 19.8.2022. godine

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova:
„Izvođenje radova vanjskog
uređenja oko OŠ“I.G.K.“ i Glazbene škole u gradu
Livno iz Projekta sretno djetinjstvo. “
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na radove 3.0. „Radovi“, pod
rednim brojem 3.30 „Izvođenje radova vanjskog
uređenja oko OŠ“I.G.K.“ i Glazbene škole u
gradu Livno iz Projekta sretno djetinjstvo“, šifra
JRJN 45112710-5.
Postupak javne nabave provest će se putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda u okviru
kojeg će se provesti i e-aukcija.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

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), te
članka 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabave
konkurentskim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja, broj: 02-04-2598/22 od 19.8.2022.
godine, Gradonačelnik d o n o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
44.898,72 KM bez PDV.
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Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu
konkurentskim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja za izvođenje radova vanjskog uređenja
oko OŠ „I.G.K.“ i Glazbene škole u gradu Livno iz
Projekta sretno djetinjstvo (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u sastavu:
1. Igor Rimac, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“,
broj: 39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“,
broj: 103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za izvođenje radova vanjskog uređenja
oko OŠ „I.G.K.“ i Glazbene škole u gradu Livno iz
Projekta sretno djetinjstvo.
III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.
VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.
VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službeni glasnik Grada Livna.

IV
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Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2598/22
Livno, 19.8.2022. godine

KOLOVOZ 2022.

Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18. 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, po
zahtjevu Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 820000“Kapitalni izdaci“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2034/22
Livno, 15.7.2022. godine

Pokreće se postupak javne nabave izvođenje radova
putem izravnog sporazuma: „Izvođenje zemljanih
radova na dijelu potoka Brina-obuhvat Detaljnog
plana Podvornica-Zgona“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na radove „3.0 Radovi“, pod
rednim brojem 3.26 „Izvođenje zemljanih radova
na dijelu potoka Brina-obuhvat Detaljnog plana
Podvornica-Zgona“, šifra JRJN 45112200-7.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, po
zahtjevu Službe za opću upravu i društvene
djelatnosti, d on o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 6.000,00 KM bez PDV.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Pokreće se postupak javne nabave za usluge putem
izravnog sporazuma: „Nadzor nad izvedbom radova
vanjskog uređenja oko OŠ „I.G.K. i Glazbene škole
u gradu Livno iz Projekta sretno djetinjstvo“ .
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na usluge „2.0. Usluge“, pod

Članak 4.
( Provedba postupka)
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rednim brojem 2.53 „Nadzor nad izvedbom radova
vanjskog uređenja oko OŠ „I.G.K. i Glazbene
škole u gradu Livno iz Projekta sretno
djetinjstvo“ šifra JRJN 71520000-9.

KOLOVOZ 2022.

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, po
zahtjevu Službe za opću upravu i društvene
djelatnosti, d o n o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 2.235,31 KM bez PDV.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Pokreće se postupak javne nabave roba putem
izravnog sporazuma: „Nabava pametnih satova za
izvrsne učenike osnovnih i srednjih škola“ .
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na robe „1.0. Robe“, pod rednim
brojem 1.41 „Nabava pametnih satova za izvrsne
učenike osnovnih i srednjih škola“ šifra JRJN
18522000-4.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 6.000,00 KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022.godinu, iz
stavke 613900 “Ostale ugovorene i druge posebne
usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Članak 4.
( Provedba postupka)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2111/22
Livno, 15.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić
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Članak 5.
(Financiranje nabave)

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613900 “Ostale ugovorene i druge posebne
usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok i rok izvođenja radova tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

Članak 4.
( Provedba postupka)

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2110/22
Livno, 15.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Na temelju članka 18. stavka 1. i članka 25. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), a sukladno s Planom javne nabave Grada
Livno za 2022. godinu, 02-04-511/22 od 18.02.2022.
godine, Gradonačelnik, po zahtjevu
Službe za
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove, d o n o s i

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821614 “Rekonstrukcija zgrade na Trgu
„Okrugla“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2055/22
Livno, 18.7.2022. godine

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: Rekonstrukcija zgrade na Trgu
kralja Tomislava, „okrugla“ zgrada“.
Predmetna nabava planirana je Planom javne nabave
Grada Livna za 2022. godinu, broj: 02-04-511/22 od
18.02.2022. godine, u dijelu koji se odnosi na
izvođenje radova „3.0. Radovi“, pod rednim brojem
3.8 Rekonstrukcija zgrade na Trgu kralja
Tomislava, „okrugla“zgrada, šifra JRJN 452619003.
Postupak javne nabave provest će se putem
otvorenog postupka u okviru kojeg će se provesti i eaukcija.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

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), te
članka 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabave
otvorenim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja, broj: 02-04-2055/22 od 18.7.2022.
godine, Gradonačelnik d o n o s i
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
145.000,00KM bez PDV.

I

180

Broj 6/22

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIVNA

Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za
izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade na Trgu
kralja Tomislava, „okrugla“ zgrada (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Božidar Kasalo, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“,
broj: 39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“,
broj: 103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja izvođenje radova na rekonstrukciji zgrade
na Trgu kralja Tomislava, „okrugla“ zgrada.

-

KOLOVOZ 2022.

ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka. Zadaća tajnika Povjerenstva su:
administrativni poslovi, dostavljanje natječajne
dokumentacije, priprema zapisnika sa sastanka
Povjerenstva, izvješće o radu Povjerenstva,
prikupljanje suglasnosti, dokumentiranje, čuvanje i
arhiviranje predmeta, te drugi poslovi po zahtjevu
predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.
VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.
VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službeni glasnik Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2055/22
Livno, 19.7.2022. godine

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18. stavka 1., članka 24. i 28.
Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“,
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broj: 39/14), a sukladno s Trećim izmjenama i
dopunama Plana javnih nabava za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik,
na zahtjev Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

KOLOVOZ 2022.

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821612 “Rekonstrukcija i investicijsko
održavanje ulica“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave za izbor
najpovoljnijeg ponuditelja pregovaračkim
postupkom bez objave

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2031/22
Livno, 18.7.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: „Izvođenje radova na izradi
propusta i otvorenih kanala“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javnih nabava za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, u dijelu koji se
odnosi na radove: „3.0 Radovi“, pod rednim brojem
3.28. „Izvođenje radova na izradi propusta i
otvorenih kanala“, šifra JRJN 45221220-0 .
Postupak javne nabave provest će se putem
pregovaračkog postupka bez objave.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

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), te
članka 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabave
za izbor najpovoljnijeg ponuditelja pregovaračkim
postupkom bez objave, broj: 02-04-2031/22 od
18.7.2022. godine, Gradonačelnik d o n o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
pregovaračkim postupkom bez objave

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
6.408,00 KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu za izbor
najpovoljnijeg ponuditelja pregovaračkim postupkom
bez objave za izvođenje radova na izradi propusta i
otvorenih kanala ( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u
sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“,
broj: 39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Službeni glasnik BiH“,
broj: 103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za izvođenje radova na izradi propusta i
otvorenih kanala.

Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.
Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok i rok izvođenja radova tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.
Članak 5.
(Financiranje nabave)
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Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.
VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

IX
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2031/22
Livno, 19.7.2022. godine

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga ovlaštenja sukladno zadacima
Povjerenstva

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18. stavka 1., članka 24. i 28.
Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“,
broj: 39/14), a sukladno s Trećim izmjenama i
dopunama Plana javnih nabava za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik,
na zahtjev Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje
i stambeno-komunalne poslove, d o n o s i
ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave za izbor
najpovoljnijeg ponuditelja pregovaračkim
postupkom bez objave

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o poništenju
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: „Izvođenje radova na Regulaciji
rijeke Bistrice, nastavak radova“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javnih nabava za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, u dijelu koji se
odnosi na radove: „3.0 Radovi“, pod rednim brojem
3.29. „Izvođenje radova na Regulaciji rijeke
Bistrice, nastavak radova“, šifra JRJN 45247100-1.
Postupak javne nabave provest će se putem
pregovaračkog postupka bez objave.

VI
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postupkom bez objave, broj: 02-04-2029/22 od
18.7.2022. godine, Gradonačelnik d o n o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
31.654,96 KM bez PDV.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
pregovaračkim postupkom bez objave

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu za izbor
najpovoljnijeg ponuditelja pregovaračkim postupkom
bez objave za izvođenje radova na Regulaciji rijeke
Bistrice, nastavak radova (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja
primijenit će Zakon o javnim nabavama („Službeni
glasnik BiH“, broj: 39/14) i Pravilnik o
uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave
(„Službeni glasnik BiH“, broj: 103/14) u postupku
odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje
radova na Regulaciji rijeke Bistrice, nastavak radova.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok i rok izvođenja radova tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.
Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 820000 “Kapitalni izdaci“.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2029/22
Livno, 18.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

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), te
članka 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabave
za izbor najpovoljnijeg ponuditelja pregovaračkim
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Broj: 02-04-2029/22
Livno, 19.7.2022. godine

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje
zadataka iz točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga ovlaštenja sukladno zadacima
Povjerenstva

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18. stavka 1. i članka 25. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), a sukladno s Planom javne nabave Grada
Livno za 2022. godinu, broj: 02-04-511/22 od
18.2.2022. godine, Gradonačelnik, po zahtjevu
Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o poništenju
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: „Modernizacija sustava JR u
gradu Livnu“.
Predmetna nabava planirana je Planom javne nabave
Grada Livna za 2021. godinu, u dijelu koji se odnosi
na izvođenje radova „3.0. Radovi“, pod rednim
brojem 3.5 „Modernizacija sustava JR u gradu
Livnu“, šifra JRJN 34993000-4.
Postupak javne nabave provest će se putem
otvorenog postupka u okviru kojeg će se provesti i eaukcija.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
188.145,00KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok i rok izvođenja radova tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim

IX
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
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39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja izvođenje radova na modernizaciji
sustava JR u gradu Livnu.

Članak 5.
(Financiranje nabave)

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka. Zadaća tajnika Povjerenstva su:
administrativni poslovi, dostavljanje natječajne
dokumentacije, priprema zapisnika sa sastanka
Povjerenstva, izvješće o radu Povjerenstva,
prikupljanje suglasnosti, dokumentiranje, čuvanje i
arhiviranje predmeta, te drugi poslovi po zahtjevu
predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821221 “Javna rasvjeta“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-1950/22
Livno, 18.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

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), te
članka 3. Odluke o pokretanju postupka javne nabave
otvorenim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja, broj: 02-04-1950/22 od 18.7.2022.
godine, Gradonačelnik d o n o s i

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga ovlaštenja sukladno zadacima
Povjerenstva.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za
izvođenje radova na modernizaciji sustava JR u gradu
Livnu( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
1. Branka Toto, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Ivanka Karaula, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Božidar Kasalo, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
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Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.
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Predmetna nabava planirana je Planom javne nabave
Grada Livna za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi
na usluge „2.0. Usluge“, pod rednim brojem 2.15
„Nadzor nad izvođenjem radova Modernizacija
sustava JR u gradu Livnu“ šifra JRJN 71520000-9.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 2.820,00 KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-1950/22
Livno, 19.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Planu javne nabave Grada Livna za
2022. godinu, broj: 02-04-511/22 od 18.02.2022.
godine, Gradonačelnik, po zahtjevu Službe za
graditeljstvo, prostorno uređenje i stambenokomunalne poslove, d o n o s i

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613900 “Ostale ugovorene i druge posebne
usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom glasniku Grada Livna“.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-1952/22
Livno, 19.7.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Pokreće se postupak javne nabave za usluge putem
izravnog sporazuma: „Nadzor nad izvođenjem
radova Modernizacija sustava JR u gradu Livnu“ .

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić
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Na temelju članka 18. stavka 1. i članka 25. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), a sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, 02-04-511/22
od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, po zahtjevu
Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

KOLOVOZ 2022.

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821224 “Kanalizacija“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2047/22
Livno, 21.7.2022. godine

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: „Izvođenje radova na izgradnji
fekalnog kolektora u obuhvatu RP Rasadnik-krak
1“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, u dijelu koji se
odnosi na izvođenje radova „3.0. Radovi“, pod
rednim brojem 3.24 „Izvođenje radova na izgradnji
fekalnog kolektora u obuhvatu RP Rasadnik-krak
1“, šifra JRJN 45232420-2.
Postupak javne nabave provest će se putem
otvorenog postupka u okviru kojeg će se provesti i eaukcija.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(„Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 3. Pravilnika
o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Sl.
glasnik BiH“, broj: 103/14), te članka 3. Odluke o
pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj:
02-04-2047/22 od 21.7.2022. godine, Gradonačelnik
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
191.000,00KM bez PDV.

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za
izvođenje radova na izgradnji fekalnog kolektora u
obuhvatu RP Rasadnik-krak 1 (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), u sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Božidar Kasalo, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:
39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.
Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok i rok izvođenja radova tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.
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ponuditelja izvođenje radova na izgradnji fekalnog
kolektora u obuhvatu RP Rasadnik-krak 1.

općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka. Zadaća tajnika Povjerenstva su:
administrativni poslovi, dostavljanje natječajne
dokumentacije, priprema zapisnika sa sastanka
Povjerenstva, izvješće o radu Povjerenstva,
prikupljanje suglasnosti, dokumentiranje, čuvanje i
arhiviranje predmeta, te drugi poslovi po zahtjevu
predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.
VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.
VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2047/22
Livno, 22.7.2022. godine

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18. stavka 1. i članka 25. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), a sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, 02-04-511/22
od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, po zahtjevu
Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja
Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: „Izvođenje radova na izgradnji
potpornih zidova u Ulici Hadži Ahmeta Dukatara i
Ulici Ante Starčevića“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, u dijelu koji se
odnosi na izvođenje radova „3.0. Radovi“, pod
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rednim brojem 3.25 „Izvođenje radova na izgradnji
potpornih zidova u Ulici Hadži Ahmeta Dukatara
i Ulici Ante Starčevića“, šifra JRJN 45262620-3.
Postupak javne nabave provest će se putem
otvorenog postupka u okviru kojeg će se provesti i eaukcija.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(„Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 3. Pravilnika
o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Sl.
glasnik BiH“, broj: 103/14), te članka 3. Odluke o
pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj:
02-04-2037/22 od 21.7.2022. godine, Gradonačelnik
donosi

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
195.000,00KM bez PDV.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za
izvođenje radova na izgradnji potpornih zidova u
Ulici Hadži Ahmeta Dukatara i Ulici Ante Starčevića
( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Božidar Kasalo, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.

Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.
Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok i rok izvođenja radova tehnički
zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:
39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja izvođenje radova na izgradnji potpornih
zidova u Ulici Hadži Ahmeta Dukatara i Ulici Ante
Starčevića.

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821612 “Rekonstrukcija i investicijsko
održavanje ulica i trgova“.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka. Zadaća tajnika Povjerenstva su:
administrativni poslovi, dostavljanje natječajne
dokumentacije, priprema zapisnika sa sastanka
Povjerenstva, izvješće o radu Povjerenstva,

Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2037/22
Livno, 21.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić
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prikupljanje suglasnosti, dokumentiranje, čuvanje i
arhiviranje predmeta, te drugi poslovi po zahtjevu
predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

KOLOVOZ 2022.

VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2037/22
Livno, 22.7.2022. godine

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavak 2. i 88. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
konkurentskog zahtjeva
za dostavu ponuda
Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
usluge: „Izrada Glavnog projekta sekundarne
vodovodne mreže za dio naselja Bila, Podhum i
Grborezi .“
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave Grada Livno za
2022.godinu, u dijelu koji se odnosi na usluge „2.0.
Usluge“, pod rednim brojem 2.26 „Izrada Glavnog
projekta sekundarne vodovodne mreže za dio
naselja Bila, Podhum i Grborezi“, šifra JRJN
71521000-6.
Postupak javne nabave provest će se putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
15.000,00 KM bez PDV.

VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. Ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.
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Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:
39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za izradu glavnog projekta sekundarne
vodovodne mreže za dio naselja Bila, Podhum i
Grborezi.
III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriterij za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke je najniža
cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.
Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821521 “Projektna dokumentacija i studije“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-565/22
Livno, 21.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(„Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 3. Pravilnika
o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Sl.
glasnik BiH“, broj: 103/14), te članka 3. Odluke o
pokretanju postupka javne nabave konkurentskim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj:
02-04-565/22 od 21.7.2022.godine, Gradonačelnik d
onosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu
konkurentskim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja za izradu glavnog projekta sekundarne
vodovodne mreže za dio naselja Bila, Podhum i
Grborezi(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
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Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

KOLOVOZ 2022.

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
usluge: „Nadzor nad izgradnjom prometnice u RP
Rasadnik i nadzor nad izvođenjem radova na
izgradnji fekalnog kolektora u obuhvatu RP
Rasadnik-krak 1.“
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na usluge „2.0. Usluge“, pod
rednim brojem 2.40 „Nadzor nad izgradnjom
prometnice u RP Rasadnik i nadzor nad
izvođenjem radova na izgradnji fekalnog
kolektora u obuhvatu RP Rasadnik-krak 1“, šifra
JRJN 71521000-6.
Postupak javne nabave provest će se putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
8.000,00 KM bez PDV.

VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. Ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Članak 4.
( Provedba postupka)
Kriterij za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke je najniža
cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-565/22
Livno, 22.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 18., 87. stavak 2. i 88. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613900 “Ostale ugovorene i druge posebne
usluge“.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Članak 6.
(Stupanje na snagu)
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korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-648/22
Livno, 21.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(„Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 3. Pravilnika
o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Sl.
glasnik BiH“, broj: 103/14), te članka 3. Odluke o
pokretanju postupka javne nabave konkurentskim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj:
02-04-648/22 od 21.7.2022. godine, Gradonačelnik
donosi

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga ovlaštenja sukladno zadacima
Povjerenstva.
V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu
konkurentskim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja za usluge nadzora nad izgradnjom
prometnice u RP Rasadnik i nadzor nad izvođenjem
radova na izgradnji fekalnog kolektora u obuhvatu
RP Rasadnik – krak 1 (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) u sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:
39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za usluge nadzora nad izgradnjom
prometnice u RP Rasadnik i nadzor nad izvođenjem
radova na izgradnji fekalnog kolektora u obuhvatu
RP Rasadnik –krak1.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
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nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.
VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

KOLOVOZ 2022.

Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.
Članak 4.
( Provedba postupka)
Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-648/22
Livno, 22.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.06.2022. godine, Gradonačelnik d o n o
si
ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2392/22
Livno, 27.7.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Pokreće se postupak javne nabave roba putem
izravnog sporazuma: „Nabava uredskog materijala
za 6 mjeseci“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na robe „1.0. Robe“, pod rednim
brojem 1.40 „nabava uredskog materijala za 6
mjeseci“ šifra JRJN 22000000-0.

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za zajedničke poslove, d o n o s i

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 6.000,00 KM bez PDV.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
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Livno, 27.7.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Pokreće se postupak javne nabave roba putem
izravnog sporazuma: „Nabava video nadzora“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na robe „1.0. Robe“, pod rednim
brojem 1.37 „Nabava video nadzora“ šifra JRJN
32323500-8.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

Na temelju članka 18., 87. stavka 3. i 90. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14) i članka 4. Pravilnika o postupku izravnog
sporazuma („Službeni glasnik Općine Livno“, broj:
8/17), a sukladno Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za zajedničke poslove, d o n o s i

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 2.200,00 KM bez PDV.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
izravnog sporazuma

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

Članak 1.
( Predmet javne nabave)

Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Pokreće se postupak javne nabave roba putem
izravnog sporazuma: „Nabava polica za arhiv“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na robe „1.0. Robe“, pod rednim
brojem 1.39 „Nabava polica za arhiv“ šifra JRJN
39131100-0.
Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

Članak 4.
( Provedba postupka)
Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. ove
Odluke iznosi 6.000,00 KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Za provođenje postupka dodjele ugovora putem
izravnog sporazuma za nabavu iz članka 1. ove
Odluke zadužuje se Josip Džaja, stručni suradnik za
pripremu projekata iz oblasti gospodarstva,
poduzetništva i obrta u Službi za gospodarstvo,
inspekcijske poslove, lokalni razvoj i investicije.

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.

Članak 4.
( Provedba postupka)

Članak 6.
(Stupanje na snagu)

Pisani zahtjev za dostavljanje ponude dostavit će se
ponuđaču koji istraživanjem tržišta nudi najnižu
cijenu koja je i ekonomski najpovoljnija, a što je
ujedno i kriterij za dodjelu ugovora.
Na temelju provedenog postupka sukladno članku 5. i
6. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma sa
odabranim ponuđačem zaključit će se ugovor.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2392/22
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Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

KOLOVOZ 2022.

Livno, 20.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Na temelju članka 18. stavka 1. i članka 25. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), a sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, 02-04-511/22
od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, po zahtjevu
Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613000 “Izdaci za materijal i usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2391/22
Livno, 27.7.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
izvođenje radova: „Izvođenje radova na izgradnji
sekundarne vodovodne mreže Miši-Golinjevo“.
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, broj:
02-04-511/22 od 28.6.2022. godine, u dijelu koji se
odnosi na izvođenje radova „3.0. Radovi“, pod
rednim brojem 3.27 „Izvođenje radova na izgradnji
sekundarne vodovodne mreže Miši-Golinjevo“,
šifra JRJN 45232151-5.
Postupak javne nabave provest će se putem
otvorenog postupka u okviru kojeg će se provesti i eaukcija.

Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o javnim
nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i
članka 11. Privremene Statutarne odluke Grada Livna
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 2/18),
Gradonačelnik d o n o s i
ODLUKU
o izmjeni Odluke o pokretanju postupka javne
nabave otvorenim postupkom za izbor
najpovoljnijeg ponuditelja, broj: 02-04-536/22 od
30.3.2022.godine

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
930.786,00KM bez PDV.

Članak 1.
U članku 1. stavku 3. Odluke o pokretanju postupka
javne nabave otvorenim postupkom za izbor
najpovoljnijeg ponuditelja, broj: 02-04-536/22 od
30.3.2022. godine, iza teksta: “putem otvorenog
postupka“, briše se točka i dodaje tekst: “u okviru
kojeg će se provesti i e-aukcija.“

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

Članak 2.

Članak 4.
( Provedba postupka)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Kriteriji za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke su: najniža
cijena, garantni rok i rok izvođenja radova tehnički
zadovoljavajuće ponude.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-536/22
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Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

KOLOVOZ 2022.

4. Anita Ćavar, zamjenski član
5. Tonka Marinčić, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:
39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja na izgradnji sekundarne vodovodne
mreže Miši - Golinjevo.

Članak 5.
(Financiranje nabave)
Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 821223 “Vodoopskrbni sustav“.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2039/22
Livno, 21.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(„Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 3. Pravilnika
o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Sl.
glasnik BiH“, broj: 103/14), te članka 3. Odluke o
pokretanju postupka javne nabave otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj:
02-04-2039/22 od 21.7.2022. godine, Gradonačelnik
donosi

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga ovlaštenja sukladno zadacima
Povjerenstva

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu
I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu otvorenim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja za
izvođenje radova na izgradnji sekundarne vodovodne
mreže Miši - Golinjevo (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo), u sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
4. Božidar Kasalo, član
5. Boženko Mamuza,član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Nikolina Čondrić, zamjenski član

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
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Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.

KOLOVOZ 2022.

Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
usluge:
„Nadzor nad izvođenjem radova na
izgradnji sekundarne vodovodne mreže za naselja
Miši-Golinjavo.“
Predmetna nabava planirana je Trećim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na usluge „2.0. Usluge“, pod
rednim brojem 2.50 „Nadzor nad izvođenjem
radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže
za naselja Miši-Golinjevo“, šifra JRJN 71521000-6.
Postupak javne nabave provest će se putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)
Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
13.978,00 KM bez PDV.
Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)

VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. Ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.

IX
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Kriterij za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke je najniža
cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj 2022. godine.

Članak 4.
( Provedba postupka)

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2039/22
Livno, 22.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Na temelju članka 18., 87. stavak 2. i 88. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), sukladno s Trećim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 28.6.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i
stambeno-komunalne poslove, d o n o s i

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613900 “Ostale ugovorene i druge posebne
usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2044/22

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
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Livno, 21.7.2022. godine

KOLOVOZ 2022.

i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(„Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 3. Pravilnika
o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Sl.
glasnik BiH“, broj: 103/14), te članka 3. Odluke o
pokretanju postupka javne nabave konkurentskim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj:
02-04-2044/22 od 21.7.2022. godine, Gradonačelnik
donosi
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu
konkurentskim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja za usluge nadzora nad izvođenjem radova
na izgradnji sekundarne vodovodne mreže za naselja
Miši-Golinjevo (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u
sastavu:
1. Ivanka Karaula, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:
39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za usluge nadzora nad izgradnjom
prometnice u RP Rasadnik i nadzor nad izvođenjem
radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže za
naselja Miši-Golinjevo.

V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.
VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.

III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima

VII
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Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.

KOLOVOZ 2022.

Provođenje postupka javne nabave iz članka 1. Ove
Odluke izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka
koje će rješenjem imenovati Gradonačelnik.
Članak 4.
( Provedba postupka)

VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Kriterij za dodjelu ugovora u predmetnom postupku
javne nabave iz članka 1. ove Odluke je najniža
cijena tehnički zadovoljavajuće ponude.
Ugovorno tijelo će nakon završetka postupka javne
nabave zaključiti Ugovor sa najpovoljnijim
ponuđačem sukladno odredbama Zakona o javnim
nabavama.
Okvirno vrijeme u kojem se treba realizirati postupak
nabave je srpanj/kolovoz 2022. godine.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2044/22
Livno, 22.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Članak 5.
(Financiranje nabave)

Na temelju članka 18., 87. stavak 2. i 88. Zakona o
javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj:
39/14), sukladno s Drugim izmjenama i dopunama
Plana javne nabave za 2022. godinu, broj: 02-04511/22 od 20.5.2022. godine, Gradonačelnik, na
zahtjev Službe za imovinsko-pravne, geodetske
poslove i katastar nekretnina, d o n o s i

Nabava iz članka 1. ove Odluke financirat će se iz
sredstava Proračuna Grada Livna za 2022. godinu, iz
stavke 613900 “Ostale ugovorene i druge posebne
usluge“.
Članak 6.
(Stupanje na snagu)

ODLUKU
o pokretanju postupka javne nabave putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2464/22
Livno, 3.8.2022. godine

Članak 1.
( Predmet javne nabave)
Ovom Odlukom pokreće se postupak javne nabave za
usluge: „Izrada baze podataka katastra komunalnih
uređaja (BPKKU) za područje grada Livna.“
Predmetna nabava planirana je Drugim izmjenama i
dopunama Plana javne nabave za 2022. godinu, u
dijelu koji se odnosi na usluge „2.0. Usluge“, pod
rednim brojem 2.45 „Izrada baze podataka
katastra komunalnih uređaja (BPKKU) za
područje grada Livna“, šifra JRJN 71250000-5.
Postupak javne nabave provest će se putem
konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Na temelju članka 13. Zakona o javnim nabavama
(„Sl. glasnik BiH“, broj: 39/14), članka 3. Pravilnika
o uspostavljanju i radu povjerenstva za nabave („Sl.
glasnik BiH“, broj: 103/14), te članka 3. Odluke o
pokretanju postupka javne nabave konkurentskim
postupkom za izbor najpovoljnijeg ponuditelja, broj:
02-04-2464/22 od 3.8.2022. godine, Gradonačelnik d
onosi

Članak 2.
(Procijenjena vrijednost)

RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za javnu nabavu

Procijenjena vrijednost nabave iz članka 1. iznosi
41.500,00 KM bez PDV.

I
Imenuje se Povjerenstvo za javnu nabavu
konkurentskim postupkom za izbor najpovoljnijeg
ponuditelja za izradu baze podataka katastra

Članak 3.
(Nositelj aktivnosti)
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komunalnih uređaja (BPKKU) za područje grada
Livna( u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:
1. Jozo Semren, predsjednik
2. Marijana Čelar, član
3. Josip Džaja, član
Zamjenski članovi:
1. Branka Toto, zamjenski član
2. Fatima Jerlagić, zamjenski član
3. Boženko Mamuza, zamjenski član
Za tajnika Povjerenstva imenuje se Jandre Zrno
dipl.oecc.
II
Povjerenstvo iz točke I ovog rješenja primijenit će
Zakon o javnim nabavama („Sl. glasnik BiH“, broj:
39/14) i Pravilnik o uspostavljanju i radu
povjerenstva za nabave („Sl. glasnik BiH“, broj:
103/14) u postupku odabira najpovoljnijeg
ponuditelja za izradu baze podataka katastra
komunalnih uređaja (BPKKU) za područje grada
Livna.
III
Zadaća Povjerenstva je: priprema natječajne
dokumentacije, otvaranje zahtjeva za sudjelovanje,
korespondencija s ponuditeljima, provedba javnog
otvaranja ponuda, pregled, ocjena i usporedba
ponuda, sačinjavanje zapisnika o ocjeni ponuda,
sačinjavanje izvješća o postupku javne nabave,
davanje preporuke za donošenje odluke o odabiru ili
odluke o poništenju postupka nabave, priprema
pojašnjenja natječajne dokumentacije, priprema
prijedloga odluke u formi i sadržaju propisanim
zakonom, priprema odgovora po pravnim lijekovima
i druge poslove i zadatke vezane za provedbu
postupka.
Zadaća tajnika Povjerenstva su: administrativni
poslovi, dostavljanje natječajne dokumentacije,
priprema zapisnika sa sastanka Povjerenstva, izvješće
o radu Povjerenstva, prikupljanje suglasnosti,
dokumentiranje, čuvanje i arhiviranje predmeta, te
drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Povjerenstva.
Tajnik sudjeluje u radu Povjerenstva bez prava glasa.
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V
Povjerenstvo počinje sa radom od dana donošenja
ovog Rješenja i djeluje do okončanja svih poslova
vezanih za javnu nabavu koje im povjeri
Gradonačelnik ili do donošenja Odluke o prestanku
postupka javne nabave.
Prije početka rada, Povjerenstvo je obvezno donijeti
Poslovnik o radu.
Povjerenstvo nakon okončanog postupka daje
preporuku-prijedlog, a konačnu odluku donosi
Ugovorno tijelo-Gradonačelnik, koji može prihvatiti
ili odbiti preporuku Povjerenstva o čemu donosi
odgovarajuću obrazloženu odluku.
Povjerenstvo je dužno povjerene poslove i zadatke
obavljati sukladno Zakonu, podzakonskim aktima i
općim aktima ugovornog organa, te shodno tomu
sačinjavati odgovarajuće akte.
VI
Članovi Povjerenstva i stručne osobe, ukoliko su
angažirane, dužni su: prijaviti moguć sukob interesa,
potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti
informacija u odnosu na ponuditelje, te izjavu o
nepostojanju sukoba interesa koje su sastavni dio
ovog rješenja, a tijekom cijelog postupka voditi
računa o mogućem sukobu interesa i isti prijaviti i
zatražiti izuzeće.
VII
Članovima Povjerenstva iz točke I ovog rješenja
pripada pravo na novčanu naknadu za rad u
Povjerenstvu sukladno zakonu.
Visina novčane naknade iz prethodnog stavka utvrdit
će se posebnim rješenjem.
VIII
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2464/22
Livno, 3.8.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

IV
Ovlaštenja Povjerenstva za izvršenje zadataka iz
točke III ovog Rješenja su:
- direktna korespondencija sa ponuditeljima
vezano za pojašnjenje ponuda sa pravom na
ovjeru dokumenata potpisanih od strane
predsjednika Povjerenstva;
- ovlaštenja za pregovaranje;
- ovlaštenja da po potrebi angažira stručnu
osobu kao pomoć u razrješenju određenih
elemenata ponude;
- druga
ovlaštenja
sukladno
zadacima
Povjerenstva

Na temelju 38. stavka 1. točke 18. i članka 117.
Statuta Općine Livno („Službeni glasnik Općine
Livno, broj: 5/08), članka 23. Privremene statutarne
odluke Grada Livna („Službeni glasnik grada Livna“,
broj: 2/18), a u smislu članka 10. stavka 8. Zakona o
šumama Hercegbosanske županije(„Narodne novine
HBŽ“, broj: 4/14), Gradonačelnik d o n o s i
RJEŠENJE
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o imenovanju Povjerenstva za pripremu
prijedloga u postupku davanja suglasnosti na
Šumsko-gospodarsku osnovu za šumsko područje
„Livanjsko“

KOLOVOZ 2022.

o visini regresa za godišnji odmor proračunskim
korisnicima Grada Livna
I
Ovom Odlukom utvrđuje se visina regresa za godišnji
odmor za fiskalnu 2022. godinu proračunskim
korisnicima Centru za socijalni skrb Livno, Crvenom
križu Livno, Narodnom sveučilištu Livno i Dječjem
vrtiću „Pčelice“ Livno.

I
Imenuje se Povjerenstvo za pripremu prijedloga u
postupku
davanja suglasnosti na Šumskogospodarsku osnovu za šumsko područje „Livanjsko“
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), u sastavu:
1. Cmiljanka Propadalo, predsjednik
2. Igor Rimac, član
3. Fatima Jerlagić, član
4. Ana Džal, član
5. Mario Šarić, član

II
Korisnicima iz točke 1. pripada pravo na regres u
visini od 400,00 KM.
III
Sredstva za provođenje ove Odluke isplatit će se iz
Proračunu Grada Livna za 2022. godinu, iz
proračunske pozicije korisnika gdje su sredstva
raspoloživa i proračunske pričuve.

II
Povjerenstvo je obvezno razmotriti Šumskogospodarsku osnovu za šumsko područje „Livanjsko“
sa rokom važenja od 1.1.2022. do 31.12.2031.
godine, te svoj prijedlog sa stručnim obrazloženjem
dostaviti Gradskom vijeću radi davanja suglasnosti na
istu.
III
Članovima Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja
pripada pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu koja
će se utvrditi posebnim rješenjem.

IV
Služba za financije i riznicu Grada Livna će sredstva
za isplatu regresa prebaciti na bankovne račune
proračunskih korisnika, a korisnici realizirati isplatu
sukladno važećim zakonskim propisima koji
reguliraju ovu oblast.
V
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

V
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u Službenom glasniku Grada Livna.

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-11-2390/22
Livno, 27.7.2022. godine

Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-04-2494/22
Livno, 26.8.2022. godine

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

GRADONAČELNIK
Darko Čondrić

Temeljem članka 38. stavka 1. točke 18. Statuta
Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“,
broj: 5/08), a u svezi s člankom 23. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), članka 18. Odluke o
izvršavanju proračuna Grada Livna za 2022. godinu
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 11/21),
odredbi Zakona o porezu na dohodak („Službene
novine FBiH“, br.10/08, 9/10, 44/11, 7/13, i 65/13) i
Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o
porezu na dohodak („Službene novine F BiH“, broj
52/16), Gradonačelnik d o n o s i

Temeljem članka 38. stavka 1. točke 18. Statuta
Općine Livno („Službeni glasnik Općine Livno“,
broj: 5/08), a u svezi s člankom 23. Privremene
statutarne odluke Grada Livna („Službeni glasnik
Grada Livna“, broj: 2/18), članka 15. i 22. Odluke o
izvršavanju proračuna Grada Livna za 2022. godinu
(„Službeni glasnik Grada Livna“, broj: 11/21),
odredbi Zakona o porezu na dohodak („Službene
novine FBiH“, broj:10/08, 9/10, 44/11, 7/13, i 65/13)
i Pravilnika o izmjeni Pravilnika o primjeni Zakona o
porezu na dohodak („Službene novine F BiH“, broj
52/16), Gradonačelnik d o n o s i

ODLUKU
o visini regresa za godišnji odmor

ODLUKU

203

Broj 6/22

SLUŽBENI GLASNIK GRADA LIVNA

I
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo i visina regresa za
godišnji odmor u fiskalnoj 2022. godini uposlenim u
Jedinstvenom gradskom tijelu uprave Grada Livna,
Gradskom vijeću Livno, Stručnoj službi Gradskog
vijeća Livno i Općinskom javnom pravobraniteljstvu
u Livnu.
II
Pravo na regres za godišnji odmor iz ove Odluke
imaju uposleni koji su ostvarili pravo na plaćeni
godišnji odmor.
III
Iznos regresa za godišnji odmor utvrđuje se u visini
od 400,00 KM.
IV
Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u
Proračunu Grada Livna za 2022. godinu, proračunska
pozicija 611224.
V
Za realizaciju Odluke zadužuje se Služba za financije
i riznicu Grada Livna.
VI
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u Službenom glasniku Grada Livna.
Grad Livno
Gradonačelnik
Broj: 02-11-2389/22
Livno, 27.7.2022. godine
GRADONAČELNIK
Darko Čondrić
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