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Na temelju članka 115. Statuta općine Posušje 

(«Službeni glasnik općine», broj 1/08, 8/08, 

2/10 i 1/17), i članka 8 stavak 1. Pravilnika o 

uvjetima i načinu subvencioniranja, te postupku 

dodjele subvencioniranih ugovora o prijevozu 

učenika osnovnih i srednjih škola na području 

općine Posušje (“Službeni glasnik općine 

Posušje“, broj: 07/21), Općinski načelnik 

općine Posušje, donosi: 

O   D   L   U   K   U 

o pokretanju postupka za izbor 

najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu 

subvencioniranih ugovora/mjesečnih karata 

učenika osnovnih i srednjih škola na 

području općine Posušje 

I. 

Ovom odlukom  se pokreće postupak za izbor 

najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu 

subvencioniranih ugovora/mjesečnih karata 

učenika osnovnih i srednjih škola na području 

općine Posušje, utvrđuje ukupna procijenjena 

vrijednost ugovora na temelju osiguranih 

proračunskih sredstava, utemeljuje 

povjerenstvo za provedbu izbora najpovoljnijeg 

ponuditelja, određuje u kojim sredstvima 

javnog informiranja će biti objavljen javni oglas 

te određuje rok na koji će se zaključiti ugovor s 

najpovoljnijim ponuditeljem. 

 

II. 

Ukupna procijenjena vrijednost ugovora na 

temelju osiguranih proračunskih sredstava za 3 

godine iznosi: 1.215.322,50 KM bez PDV-a, 

odnosno 1.421.927,30 KM s PDV-om. 

 

U Povjerenstvo za provedbu izbora 

najpovoljnijeg ponuditelja se imenuju: 

1. Bernardin Bakula, koordinator Povjerenstva 

2. Ivanka Arapović Galić, član 

3. Slaven Bašić, član 

4. Vedran Majić, član 

5. Mario Jukić, član 

 

III. 

Zadatak Povjerenstva je: 

- priprema i objava javnog oglasa,  

- provođenje javnog otvaranja ponuda, 

- pregledavanje, ocjena i uspoređivanje ponuda, 

- sastavljanje zapisnika o ocjeni ponuda, 

- davanje preporuke Općinskom načelniku za 

donošenje odluke o odabiru ili odluke o 

poništenju postupka nabave. 

 

Povjerenstvo prije početka rada usvaja 

poslovnik o radu. 

 

O radu Povjerenstva koje provodi postupak 

vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tijek 

postupka. Zapisnik potpisuju članovi 

povjerenstva. 

 

Članovi Povjerenstva dužni su poštovati načelo 

povjerljivosti. 

 

IV. 

Javni oglas će biti objavljen u roku od 15 dana 

od dana stupanja na snagu ove odluke.  

Javni oglas će biti objavljen u Večernjem listu 

BiH, Web stranici općine Posušje i na oglasnoj 

ploči općine Posušje. 

 

V. 

Ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem će se 

zaključiti na vrijeme trajanja od 3 (tri) godine. 

 

VI. 

Ova odluka stupa na snagu danom objave  u 

„Službenom glasniku općine Posušje“. 
 

Bosna i Hercegovina 

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE 

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

              OPĆINA POSUŠJE 

         OPĆINSKI NAČELNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINSKI NAČELNIK 

Ante Begić, v.r. 
Broj: 01-973/21  

Posušje, 13.10.2021. godine 
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SADRŽAJ 

 

➢ OPĆINSKI NAČELNIK 

 

1. Odluka o pokretanju postupka za izbor 

najpovoljnijeg ponuditelja za nabavu 

subvencioniranih ugovora/mjesečnih 

karata učenika osnovnih i srednjih 

škola na području općine Posušje ...481 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

IZDAJE: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE POSUŠJE, Ul. fra Grge Martića 30 

Službeni glasnik općine Posušje izlazi po potrebi. 

Godišnja pretplata iznosi 100 KM, a uplaćuje se na žiro račun općine Posušje broj: 3382002200101010 

UREĐUJE: Branka Milićević, dipl.iur. 

 

 

 


