Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
I lercegovačko neretvanska županija/kanton
OPĆINA NElJM
Načelnik

Broj: 02-02-99 l /19
Neum. 05.06.20 J 9.godine
Temeljem članka 17. stavak ( l) i članka 18. Zakona o javnim nabavama (.,Službeni glasnik Bi! r·. broj
39/14), članka 4. točka 111.11. Plana nabave Općine Neum za 2019.godinu, broj: 02-02-48/19 od
08.O1.2019 .godine i dijela pozicija 249. Proračuna Općine Neurn za 2019 .god inu. te Procjene
vrijednosti Ugovora o javnoj nabavi broj: 02-02-991-1 /l 9 od 05.06.2019.godine, a u svezi nastalom
potrebom i u svezi sa člankom 39. Statuta Općine Neum (.,Narodni list - službeno glasilo Općine
Neum", broj 3/08 i 5/09) donosi se slijedeća

ODLUKA
o pokretanju postupka za izvođenje radova na izgradnji vaterpolo igrališta u Neumu,
Tender broj: 02-02-991/19,
putem Otvorenog postupka javne nabave

Članak 1.
(!)Ugovorno tijelo Općina Neum, u skladu sa planom i ukazanom potrebom, donosi posebnu odluku
o pokretanju postupka javne nabave za izvođenje radova na izgradnji vaterpolo igrališta u Ncurnu,
putem Otvorenog postupka javne nabave sukladno Zakonu o javni 111 nabavama.
(2) Predmetna nabava je predviđena dijelom u Proračunu Općine Neum za 2019.godinu na poziciji
249. i u Planu nabava Općine Neum za 2019.godinu u točki lll-11.
(3) Cjelokupna sredstva za predmetnu nabavu nisu planirana u Proračunu niti Planu nabava za
2019.godinu jer u vrijeme donošenja Proračuna i Plana nije se znala stvarna projektantska procjena, pa
sukladno tome povećava se vrijednost predmetne javne nabave u odnosu na dosadašnji plan.
Razlika sredstava će biti predviđena u Rebalansu Proračuna Općine Neum za 2019.godinu, koji će biti
razmatrana na narednoj sjednici Općinskog vijeća Neurn.
Članak 2.
( 1) Temeljem Procjene vrijednosti U govora o javnoj nabavi koja iznosi 185 .209,06 KM, za
predmetnu javnu nabavu koristit će se Otvoreni postupak javne nabave prema kriteriju „najniža
cijena" sukladno članku 64. Zakona o javnim nabavama i tenderskoj dokumentaciji, sa predviđenom
e-aukcijom.
Članak 4.
( 1) Za realizaciju ove Odluke starat će se Povjerenstvo za javne nabave Općine Neum, imenova no
posebnim Rješenjem Načelnika općine.
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(2) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja (bi~e objavljen~-~}~b stranici Općine Neum
(www.neum.ba).
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NAČELNIK OPĆINE:

