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8. lipnja 2020.

Na temelju članka čl. 24. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“ broj
3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na svojoj sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine, donijelo
je

ODLUKU
Članak 1.
Daje se suglasnost na Odluku o promjeni naziva ustanove „Dječji vrtić“ Neum u Javna ustanova
Dječji vrtić „Neum“ broj 136-06/19 od dana 21.06.2019. godine.

Članak 2.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnom listu-službenom glasilu
općine Neum“.

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Predsjednik O.V. Neum
Vinko Sentić,v.r.

Broj: 01-02-859/20
Neum, 08.06.2020. godine
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8. lipnja 2020.

Na temelju članka čl. 24. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“ broj
3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na svojoj sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine, donijelo
je

RJEŠENJE
o izmjeni rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne
vrijednosti nekretnine
I.
U Povjerenstvo za procjenu prometne vrijednosti nekretnine na području općine Neum umjesto
zamjenika predsjednika Cvije Malić, imenuje se zamjenik predsjednika Stanislav Koncul i umjesto
člana Zorice Šešelj, imenuje se član Snježana Čuljak.

II.
Mandat članova Povjerenstva iz članka 1. ovog Rješenja traje do kraja mandata ostalim članovima
Povjerenstva.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnom listu-službenom glasilu
općine Neum“.
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Predsjednik O.V. Neum
Vinko Sentić,v.r.
Broj: 01-02-860/20
Neum, 08.06.2020.
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8. lipnja 2020.

Na temelju članka 24. Statuta Općine Neum (Narodni list-Službeno glasilo Općine Neum, br.
3/08 i 5/09), i članka 200. i 215. Zakona o upravnom postupku (Službene novine FBiH br 02/98),
Općinsko vijeće Neum 08.06.2020 godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izdavanju rješenja za rad i
rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se izdavanje rješenja za rad trgovinske, ugostiteljske, turističke,
obrtničke i drugih djelatnosti po zahtjevu stranke( fizičkih i pravnih osoba), kao i izdavanje
rješenja o ispunjavanju minimalnih uvjeta u ugostiteljstvu i turizmu, za objekte koji se ne
kategoriziraju, a koji nemaju uporabne dozvole, najduže za razdoblje do 31.12.2020. godine.
Članak 2.
Podnositelj zahtjeva je dužan uz zahtjev za izdavanje Rješenja za rad, pored ostalih
utvrđenih uvjeta (općih i posebnih), dostaviti uporabnu dozvolu za poslovni prostor ili objekt u
kojem se namjerava obavljati djelatnost, odnosno uz zahtjev za izdavanje Rješenja o
ispunjavanju minimalnih uvjeta za ugostitelje.
Služba za gospodarstvo i financije će sukladno zakonskom roku izdati Rješenja za rad.
Članak 3.
Ako podnositelj zahtjeva nije u mogućnosti osigurati uporabnu dozvolu, isti je dužan
postupiti po jednom od članaka 4., 5. ili 6. ove Odluke, zavisno o vrste djelatnosti. Ukoliko su
ispunjeni uvjeti iz jednog od članaka 4., 5. ili 6. ove Odluke , Služba za gospodarstvo i financije
izdat će Rješenje za rad.
Članak 4.
Trgovina
Trgovac, fizička osoba, u trenutku podnošenja zahtjeva za otvaranje trgovinske radnje,
nije dužna dokazivati ispunjavanje uvjeta propisanih zakonom, ali su ove osobe dužne dostaviti
ovjerenu pisanu Izjavu pod materijalnom, moralnom i kaznenom odgovornošću da prostor i
oprema udovoljavaju propisima o tehničkoj opremi, zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju
čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uvjetima, te drugim propisima
koji se odnose na obavljanje ove gospodarske djelatnosti te priložiti elaborat o ispravnosti elektro
instalacija i elaborat zaštite od požara.
Također, trgovac je dužan za poslovni prostor za koji ne postoji Rješenje o uporabnoj
dozvoli, dokazati da se kod mjerodavnog tijela vodi postupak legalizacije objekta.
Članak 5.
Ugostiteljska djelatnost
Rješenje o odobrenju za rad nekategoriziranih ugostiteljskih objekata (objekti u kojima se
pružaju usluge prehrane, pića, napitaka i slastica),izdat će se ugostitelju uz dokaz-potvrdu službe
za poslove urbanizma i graditeljstva da je u tijeku postupak za izdavanje uporabne dozvole
privremeno, najduže do 31.12.2020.godine.
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Rješenje o ispunjavanju minimalnih uvjeta za vrstu ugostiteljskog objekta koji se ne
kategorizira,za pravne osobe,izdat će se ugostitelju uz dokaz-potvrdu službe za poslove
urbanizma i graditeljstva da je u tijeku postupak za izdavanje uporabne dozvole,privremeno
najduže do 31.12.2020.godine.
Ugostitelj je također dužan dostaviti ovjerenu pisanu Izjavu pod materijalnom, moralnom
i kaznenom odgovornošću da prostor i oprema udovoljavaju propisima o tehničkoj opremi,
zaštiti na radu, zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, zdravstvenim i
sanitarnim uvjetima, te drugim propisima koji se odnose na obavljanje ove gospodarske
djelatnosti te elaborat o ispravnosti elektro instalacija i elaborat zaštite od požara.
Članak 6.
Obrt
Rješenje za obavljanje obrta može se izdati podnositelju zahtjeva, koji pored ispunjavanja
ostalih uvjeta (općih i posebnih propisanih zakonom i pravilnikom), za poslovni prostor nema
uporabnu dozvolu, ako dostavi ovjerenu pisanu Izjavu pod materijalnom, moralnom i kaznenom
odgovornošću da prostor i oprema udovoljavaju propisima o tehničkoj opremi, zaštiti na radu,
zaštiti i unapređenju čovjekovog okoliša, zaštiti od buke, zdravstvenim i sanitarnim uvjetima, te
drugim propisima koji se odnose na obavljanje ove gospodarske djelatnosti te priložiti elaborat o
ispravnosti elektro instalacija i elaborat zaštite od požara.
Obrazac Izjave propisao je resorni ministar ( Izjava o ispunjavanju minimalno tehničkih i
drugih uvjeta za obavljanje obrtničkih i srodnih djelatnosti).
Članak 7.
Privremena Rješenja za rad spomenutih djelatnosti izdana temeljem Odluke o izdavanju
rješenja za rad i rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta od 08.02.2019. g., kojima
ističe rok važenja, a temeljem zahtjeva podnositelja uz ispunjavanje uvjeta iz ove Odluke,
zamijenit će se izdavanjem novih Rješenja.
Ukoliko osoba uz zahtjev ne priloži uporabnu dozvolu, niti ispuni uvjete iz ove Odluke,
Služba za gospodarstvo i financije odbacit će taj zahtjev kao nepotpun.
Članak 8.
Ovom Odlukom stavlja se van snage Odluka o izdavanju rješenja za rad i
rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta broj : 01-02-243/19 od 08.02.2019. godine.
Članak 9.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnom listu“
službenom glasilu Općine Neum.
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-861/20
Neum, 08.06.2020. godine

Predsjednik O.V.Neum:
Vinko Sentic,v.r.
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Na temelju članka 8. i članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH (Službene
novine F BiH", broj: 49/06), te članka 24. Statuta općine Neum (,,Narodni list - službeno glasilo
pćine Neum", broj: 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj dana 08.06.2020.
godine, donijelo je

ODLUKU
o mjerama pomoći gospodarstvu radi ublažavanja ekonomskih posljedica
uzrokovanih epidemijom koronavirusa (Covid 19)
Članak 1.
Ovom odlukom utvrđuju se mjere pomoći gospodarstvu na području općine Neum, radi
ublažavanja ekonomskih posljedica uzrokovanih epidemijom koronavirusa (Covid 19).
Članak 2.
Mjere u smislu ove Odluke su:
1) Obveznicima komunalne naknade kojima je omogućen rad (obavljanje registrirane djelatnosti)
za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane koronavirusom, mjesečna obveza komunalne
naknade umanjuje se za 50 %, izuzev vlasnika/korisnika nadzemnih i podzemnih instalacija
kojima se obveza ne umanjuje. Ostali obveznici komunalne naknade uključujući i obveznike
kojima je drugim mjerama nadležnih institucija onemogućeno normalno funkcioniranje i
obavljanje registrirane djelatnosti (djelatnost hotela i hotelskog smještaja), oslobođeni su u
potpunosti obveze plaćanja komunalne naknade.
2) Oslobađanje od obveze plaćanja naknade za odvoz komunalnog otpada za djelatnosti kojima
je odlukama Federalnog Sožera civilne zaštite zabranjen rad i djelatnostima hotela i hotelskog
smještaja
3) Obustavljanje svih ovršnih postupaka za vrijeme trajanja stanja nesreće i 30 dana nakon isteka
stanja nesreće
4) Nepokretanje novih ovršnih postupaka do 31.12.2020. godine, za sve obveze koje su nastale
nakon 01.01.2020. godine
5) U suradnji s višim razinama vlasti osiguravanje pomoći poljoprivrednim proizvođačima u
realizaciji proljetne i jesenske sjetve, biljne i animalne proizvodnje
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6) Omogućavanje svim fizičkim i pravnim osobama plaćanje obveza prema Općini Neum
nastalih do 01. siječnja 2020. godine uz bezkamatnu obročnu otplatu.
Članak 3.
Pravo na korištenje mjera iz članka 2. Odluke imaju pravne i fizičke osobe sa sjedištem na
području općine Neum, kao i pravne osobe koje imaju registriranu poslovnu jedinicu na području
općine Neum, pod uvjetom da ne otpuštaju radnike dok koriste navedene mjere.

Članak 4.
Mjere iz stavka 1. i stavak 2. članka 2. ove Odluke, primjenjivat će se za mjesec travanj, svibanj
i lipanj 2020. godine, s mogućnošću produljenja.
Članak 5.
Za provođenje ove Odluke zadužuje se Služba za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj
općine Neum i Služba za gospodarstvo i financije općine Neum.

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ista će se objaviti u „Narodnom listu-službenom
glasilu općine Neum".

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-862/20
Neum, 08.06.2020. godine

Predsjednik O.V. Neum
Vinko Sentić,v.r.
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8. lipnja 2020.

Na temelju članka 8. i članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u F BiH (Službene novine
F BiH", broj: 49/06), te čl. 24. Statuta općine Neum („Narodni list-službeno glasilo općine Neum“
broj 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na svojoj sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine,
donijelo je

ODLUKU
o oslobađanju od obveze plaćanja participacije za boravak djece, korisnika
usluga JU Dječji vrtić „Neum“

Članak 1.
Oslobađaju se od obveze plaćanja participacije za boravak djece, korisnici usluga Javne ustanove
Dječji vrtić „Neum“.
Članak 2.
Obvezu plaćanja iznosa participacije za boravak djece u JU Dječji vrtić „Neum“ za mjesec travanj,
svibanj i lipanj 2020. godine, preuzet će Općina Neum.

Članak 3.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Narodnom listu-službenom glasilu
općine Neum“.

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj:01-02-863/20
Neum, 08.06.2020. godine

Predsjednik O.V. Neum
Vinko Sentić,v.r.
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Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine, temeljem članka 13. Zakona
o načelima lokalne samouprave u FBiH („Službeni list FBiH“ broj: 49/06 i 51/09) i članka 24.
Statuta Općine Neum (“N. list – službeno glasilo Općine Neum” broj: 3/08 i 5/09), donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu zdravstvene zaštite
animalne proizvodnje na području Općine Neum za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za raspodjelu sredstava za zdravstvenu zaštitu animalne
proizvodnje u 2020. godini, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu općine Neum za 2020.
godinu
Članak 2.
Pravo na dodjelu sredstava ima fizička osoba (u daljnjem tekstu: klijent) koja:
- ima prebivalište na području općine Neum
- ima poljoprivrednu proizvodnju na području općine Neum
- upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG), odnosno registar klijenata (RK).

Članak 3.
Dodjela sredstava vršit će se na osnovu kriterija navedenih u čl. 2. ove Odluke.

Članak 4.
Klijent je dužan dobivena novčana sredstva za potporu namjenski koristiti. Klijent po pitanju
korištenja sredstava podliježe nadzoru županijskog i općinskog poljoprivrednog inspektora.

Članak 5.
Sredstva iz čl. 1 ove Odluke dodjeljuju se na osnovu Javnog poziva. Javni poziv iz ove Odluke
objavit će se na oglasnoj ploči općine Neum i na službenoj web stranici općine Neum.
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Članak 6.
Prijave za izlazak na teren radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svrhu ostvarivanja novčane
potpore vršit će se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva..
Članak 7.
Načelnik općine Neum će svojim rješenjem imenovati Povjerenstvo koje će utvrditi prijedlog za
dodjelu potpore za klijente koji su ispunili opće i posebne uvjete za dodjelu potpore te sačiniti rang
listu.
Članak 8.
Sačinjavanje zapisnika radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svrhu ostvarivanja novčane potpore
vršit će imenovano povjerenstvo.
Članak 9.
Klijenti mogu izjaviti prigovor u roku 3 dana od dana prijema zapisnika. O prigovoru odlučuje
Načelnik općine Neum.
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnom listu“ - službenom
glasilu općine Neum.

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-864/20
Neum, 08.06.2020.godine

PREDSJEDNIK O.V. NEUM
Vinko Sentić,v.r.
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8. lipnja 2020.

Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine, temeljem članka 13. Zakona
o načelima lokalne samouprave u FBiH („Službeni list FBiH“ broj: 49/06 i 51/09) i članka 24.
Statuta Općine Neum (“N. list – službeno glasilo Općine Neum” broj: 3/08 i 5/09), donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne
proizvodnje – proljetna i jesenja sjetva na području Općine Neum
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za raspodjelu sredstava za potporu razvoja biljne proizvodnje
– proljetna i jesenja sjetva, sukladno programima Federalnog ministarstva poljoprivrede te
sredstvima planiranim u Proračunu općine Neum za 2020. godinu
Članak 2.
Pravo na dodjelu sredstava ima fizička osoba (u daljnjem tekstu: klijent) koja:
- ima prebivalište na području općine Neum
- ima poljoprivrednu proizvodnju na području HNŽ-a
- upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG), odnosno registar klijenata (RK).

Članak 3.
Dodjela sredstava vršit će se na osnovu kriterija navedenih u čl. 2. ove Odluke, te na osnovu
zahtjeva registriranog poljoprivrednog gospodarstva (RPG), odnosno registriranog klijenta (RK),
uz prilog fiskalnog računa za nabavku sjemena, mineralnih gnojiva i zaštitnih sredstava za
proizvodnju za proljetnu i jesenju sjetvu sukladno programu Federalnog ministarstva
poljoprivrede.
Članak 4.
Sredstva iz čl. 1 ove Odluke dodjeljuju se na osnovu Javnog poziva. Javni poziv iz ove Odluke
objavit će se na oglasnoj ploči općine Neum i na službenoj web stranici općine Neum.
Članak 5.
Načelnik općine Neum će svojim rješenjem imenovati Povjerenstvo koje će utvrditi klijente koji
su ispunili opće i posebne uvjete propisane Javnim pozivom za dodjelu potpore te sačiniti rang
listu.
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Članak 6.
Klijenti mogu izjaviti prigovor u roku 3 dana od dana objave rezultata javnog poziva. Prigovor se
dostavlja Načelniku općine Neum.

Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnom listu“ - službenom
glasilu općine Neum.

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-865/20
Neum, 08.06.2020.godine

PREDSJEDNIK O.V. NEUM
Vinko Sentić,v.r.
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8. lipnja 2020.

Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj dana 08.06.2020. godine, temeljem članka 13. Zakona
o načelima lokalne samouprave u FBiH („Službeni list FBiH“ broj: 49/06 i 51/09) i članka 24.
Statuta Općine Neum (“N. list – službeno glasilo Općine Neum” broj: 3/08 i 5/09), donijelo je

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava iz Ugovora o prijenosu
sredstava- transfer drugim razinama vlasti- biljna proizvodnja Općini Neum
za 2020. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za raspodjelu sredstava iz čl. 3. Ugovora o prijenosu
sredstava- transfer drugim razinama vlasti-biljna prozvodnja Općini Neum, za projekte i krajnjim
korisnicima poticaja-poljoprivrednim prozvođačima za poticanje razvoja biljne proizvodnje za
2020. godinu.
Članak 2.
Pravo na dodjelu sredstava ima fizička osoba (u daljnjem tekstu: klijent) koja:
- ima prebivalište na području općine Neum
- ima poljoprivrednu proizvodnju na području općine Neum
- upisan u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG), odnosno registar klijenata (RK).

Članak 3.
Dodjela sredstava vršit će se na osnovu kriterija navedenih u čl. 2. ove Odluke.

Članak 4.
Klijent je dužan dobivena novčana sredstva za potporu namjenski koristiti. Klijent po pitanju
korištenja sredstava podliježe nadzoru županijskog i općinskog poljoprivrednog inspektora.

Članak 5.
Sredstva iz čl. 1 ove Odluke dodjeljuju se na osnovu Javnog poziva. Javni poziv iz ove Odluke
objavit će se na oglasnoj ploči općine Neum i na službenoj web stranici općine Neum.
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Članak 6.
Prijave za izlazak na teren radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svrhu ostvarivanja novčane
potpore vršit će se u periodu od 01.04.2020. godine do 15.04.2020. godine.

Članak 7.
Sačinjavanje zapisnika radi utvrđivanja činjeničnog stanja u svrhu ostvarivanja novčane potpore
vršit će općinski inspektor ili ovlašteni državni službenik u periodu od 15.04.2020. godine do
01.05.2020. godine.
Članak 8.
Načelnik općine Neum će svojim rješenjem imenovati Povjerenstvo koje će utvrditi prijedlog za
dodjelu potpore za klijente koji su ispunili opće i posebne uvjete za dodjelu potpore.

Članak 9.
Klijenti mogu izjaviti prigovor u roku 3 dana od dana prijema zapisnika. O prigovoru odlučuje
Povjerenstvo za žalbe općine Neum.

Članak 10.
Općina Neum se obvezuje da će do 30.05.2020. godine podnijeti Ministarstvu poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede HNŽ, Izvješće o namjenskom utrošku dodjeljenih sredstava sa
provedenim aktivnostima, ostvarenim efektima i postignutim ciljevima poticanja razvoja biljne
proizvodnje.
Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnom listu“ - službenom
glasilu općine Neum.
OPĆINSKO VIJEĆE NEUM

Broj: 01-02-866/20
Neum, 08.06.2020.godine

PREDSJEDNIK O.V. NEUM
Vinko Sentić,v.r.
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Na temelju članka 8. i 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine FBiH“, broj 49/06) i članka 24., 99. i 100. Statuta Općine Neum („Narodni list - službeno glasilo Općine
Neum“, broj 3/08 i 5/09), Općinsko vijeće Neum na sjednici održanoj 08.06.2020.godine donijelo je

ODLUKU
o prijenosu na upravljanje i raspolaganje dijelom imovine Općine Neum
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuje prijenos dijela imovine Općine Neum javnim poduzećima i ustanovama na upravljanje i
raspolaganje, kao održavanje i to kako slijedi:
- Objekt 1.: DEPONIJA KLEPOVICA-PROJEKTNA I DRUGA DOKUMENTACIJA
(0116010), nabavne vrijednosti 204.539,40 KM, prenosi se JP-u „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum, bez
naknade;
- Objekt 2.: VODOCRPILIŠTE „BLACE“ – PROJEKT ZAŠTITE PODZEMNIH VODA
(01160101) nabavne vrijednosti 44.928,00 KM, prenosi se JP-u „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum, bez
naknade;
- Objekt 3.: VODOVOD NASELJA JAZINE – DIO RADOVA (011610015), nabavne
vrijednosti 13.969,00 KM, prenosi se JP-u „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum, bez
naknade;
- Objekt 4.: VODOVOD DIONICA MOŠEVIĆI – GOSPODARSKA ZONA DUBRAVA
(011610104), nabavne vrijednosti 304.497,84 KM, prenosi se JP-u „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum, bez
naknade;
- Objekt 5.: KAPELICA – MRTVAČNICA NEUM – DIO OPREME (oltar, klupe, razglas i
sanduk) (0116311), nabavne vrijednosti 5.311,80 KM, prenosi se Župnom uredu
Neum, bez naknade;
- Objekt 6.: ŠKOLSKO IGRALIŠTE NEUM – REKONSKTRUKCIJA (011610027 i
01161008), nabavne vrijednosti 94.234,06 KM, prenosi se Osnovnoj školi
„Kardinala Stepinca“ Neum, bez naknade, pod uvjetom da je korištenje istog
omogućeno također i učenicima Srednje škole Neum;
- Objekt 7.: KOLEKTORSKA MREŽA I CS „BAD“ TIHA LUKA NEUM (01161010),
nabavne vrijednosti 595.654,80 KM, prenosi se JP-u „Mareco“ d.o.o. Neum,
bez naknade;
- Objekt 8.: SUSTAV VIDEO NADZORA U GRADU NEUMU (01161012),
nabavne vrijednosti 110.373,91 KM, prenosi se Ministarstvu unutarnjih poslova
HNŽ, Policijskoj postaji Neum, bez naknade;
- Objekt 9.: ŠPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR VRANJEVO SELO (01161007,
nabavne vrijednosti 1.984.573,75 KM, prenosi se bez naknade Športskorekreativnom centaru „Neum“ Neum, kojeg je osnivač Općina Neum;
Članak 2.
Ovlašćuje se Načelnik općine da u ime Općine Neum posebnim aktima izvrši primopredaju objekata sukladno
prethodnom članku ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnom listu – službenom glasilu Općine
Neum“.

OPĆINSKO VIJEĆE NEUM
Broj: 01-02-867/20
Neum, 08.06.2020.godine

PREDSJEDNIK O.V. NEUM:
Vinko Sentić,v.r.
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA NEUM
NAČELNIK
Broj: 02-02-831/20
Neum, 03. 06. 2020. godine

Temeljem članka 29. stavak 1. točka 7. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06), u svezi sa Odlukom o
proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19), br. 02-02-501/20 od 19. 03.
2020. godine, te člankom 39. Statuta općine Neum („N. list-službeno glasilo općine Neum, br. 3/08), na
prijedlog Stožera civilne zaštite općine Neum, načelnik općine d o n o s i

ODLUKU
o prestanku stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa
(COVID-19) na području općine Neum

I
Ovom Odlukom proglašava se prestanak stanja prirodne nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa
(COVID-19) na području općine Neum.

II
Stožeru civilne zaštite općine Neum prestaju ovlasti i obaveze koje je imao za vrijeme trajanja prirodne
nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području općine Neum.

III
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u sredstvima javnog priopćavanja i u
„Službenom glasniku općine Neum“.

Načelnik općine Neum:
Dr.med.Živko Matuško, v.r.
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Temeljem članka 39. Statuta općine Neum („Narodni list – službeno glasilo općine Neum“, broj 3/08 i
5/09), članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene
novine FBiH“, broj 49/06) i članka 4. stavak 2. Zakona o komunalnoj djelatnosti («Narodne novine
Hercegovačko-neretvanske županije», broj 4/06), a u svezi sa pozicijom 310. (61441104 – Tekuća
potpora JP-u Komunalno Neum za održavanje javnih dobara u gradu) Proračuna Općine Neum za
2020.godinu, broj: 02-02-573/20 od 09.04.2020. godine, Načelnik Općine Neum donosi

PROGRAM
TEKUĆEG ODRŽAVANJA JAVNIH DOBARA U GRADU NEUMU
ZA 2020.GODINU
Članak 1.
Usvaja se Program tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2020.godinu, koji je
sastavni dio ove odluke.
Članak 2.
JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum, kao izvršitelji komunalnih usluga iz ovog Programa
obvezno je utvrditi Operativni plan rada za 2020.godinu, po kojem će se provoditi ovaj Program.
Članak 3.
Ugovor o sufinanciranju troškova održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2020.godinu kroz
tekuću potporu, zaključit će se na temelju ovoga Programa.
Članak 4.
Sredstva za realizaciju ovoga Programa planirana su na poziciji 310. (61441104 – Tekuća potpora
JP-u Komunalno Neum za održavanje javnih dobara u gradu) Proračuna Općine Neum za 2020.godinu,
broj: 02-02-573/20 od 09.04.2020. godine
Članak 5.
Ovaj Program se primjenjuje za 2020.godinu, a objavit će se u „Narodnom listu – službenom
glasilu općine Neum“.

OPĆINA NEUM

Broj: 02-02-586/20

NAČELNIK OPĆINE:

Neum, 15.04.2020.godine

Dr.med. Živko Matuško,v.r
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NARUČITELJ I SUFINANCIJER USLUGA: OPĆINA NEUM
IZVRŠITELJ USLUGA I KORISNIK SREDSTAVA: JP „KOMUNALNO-NEUM“
D.O.O. NEUM

PROGRAM TEKUĆEG ODRŽAVANJA
JAVNIH DOBARA U GRADU NEUMU
ZA 2020. GODINU

Neum, travanj 2020.godine

8. lipnja 2020.
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UVOD U PROGRAM
Programa tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu za 2019.godinu odnosi se na
izvršenje usluga čistoće grada, hortikulturnog održavanja i dekoracije grada od strane JP-a „Komunalno
Neum“ d.o.o. Neum, kojeg je osnivač Općina Neum sukladno važećim zakonskim propisima i aktima
Općinskog vijeća Neum. Izvršenje predmetnih usluga Općina Neum će sufinancirati kroz tekuću potporu,
sukladno Proračunu Općine Neum za 2020.godinu, što se regulira Ugovorom o sufinanciranju troškova
tekućeg održavanja javnih dobara u gradu Neumu u 2020.godinu između Općine Neum i JP-a
„Komunalno Neum“d.o.o. Neum.
Komunalne djelatnosti, koje se odnose na održavanje javnih dobara definira članak 4. stavak (2)
Zakona o komunalnoj djelatnosti («Narodne novine HNŽ», broj 4/06) koji detaljnije propisuje da su
komunalne djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje, između ostalog: održavanje čistoće na javnim
površinama, zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje javnih i javnih prometnih površina, obavljanje
usluga dekoracije, održavanje grobalja i spomen obilježja, čišćenje i razgrtanje snijega dr. Sukladno
članku 6.stavak (5) istog zakona Općina Neum je u obvezi osigurati organizirano obavljanje komunalnih
djelatnosti, a sukladno članku 11. Zakona komunalne djelatnosti mogu obavljati gospodarska društva čiji
je utemeljitelj jedinica lokalne samouprave ili Županija, koncesionari i druge pravne i fizičke osobe
registrirane za obavljanje komunalne djelatnosti nakon provedenog javnog natječaja.
Općinsko vijeće Neum je svojom odlukom broj: O-01-I-8/04 od 25.03.2004.godine («Narodni list –
službeno glasilo Općine Neum», br.1/04), utemeljilo gospodarsko društvo JP „Komunalno Neum“ d.o.o.
Neum koje je zaduženo za obavljanje komunalnih djelatnosti. Odlukom o komunalnom redu Općinskog
vijeća Neum («Narodni list – službeno glasilo Općine Neum», br.I/12), u članku 65. propisano je da
održavanje čistoće javnih površina može biti redovno i izvanredno. O redovnom održavanju čistoće na
području grada brine se JP „Komunalno Neum“ d.o.o. Neum, ili druga pravna ili fizička osoba kojoj je
povjereno obavljanje komunalne djelatnosti. Izvanredno održavanje čistoće određuje Kolegij načelnika
Općine na prijedlog općinske Službe za stambeno komunalne poslove izgradnju i razvoj u slučaju
vremenskih nepogoda ili sličnih događaja kad javne površine budu prekomjerno onečišćene te kad ih je iz
drugih razloga potrebno očistiti (čišćenje snijega, održavanje manifestacija i sl.).
Programom održavanja čistoće utvrđuju se javne površine koje se čiste, vrijeme i način čišćenja
otpada s javnih površina, potrebno ljudstvo za čišćenje javnih površina, rokovi u kojima se posude za
otpad (kontejneri, kante i korpe) moraju prati i dezinficirati, zamjena posuda za otpad i druge pojedinosti
o načinu održavanja čistoće.
Komunalne usluge, odnosno djelatnosti koje se povjeravaju JP-u „Komunalno Neum“ Neum u
2018.godini su: održavanje čistoće, zbrinjavanje komunalnog otpada, održavanje javnih površina
(hortikulture), održavanje novog groblja Neum, izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
dekoracija grada u vrijeme svečanosti i blagdana.
Održavanje čistoće obuhvaća održavanje čistoće na javnim površinama, te skupljanje, odvoz i
deponiranje komunalnog i krupnog otpada na odlagalište - deponiju Klepovica.
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Zbrinjavanje komunalnog i krupnog otpada povezano je sa održavanjem čistoće, a
podrazumijeva prikupljanje, transport i trajno odlaganje komunalnog i krupnog otpada na odlagalište –
deponiju Klepovica.
Održavanje javnih površina (zelenilo i hortikultura) obuhvaća održavanje javnih zelenila,
cvijetnjaka i rekreativnih površina u gradu kao što su: park šume, parkovi, travnjaci, skverovi, zelenilo uz
prometnice, pješačke staze, stepeništa, priobalje i dr.
Uređenje i održavanje novog Rimokatoličkog groblja Neum, uključujući također i
novoizgrađenu mrtvačnicu i instalacije na groblju povjereno je JP-u „Komunalno Neum“ Neum Odlukom
Općinskog vijeća Neum o upravljanju i održavanju Rimokatoličkog groblja Neum („Narodni listslužbeno glasilo Općine Neum“, broj 3/06) i Odlukom o upravljanju i raspolaganju dijelom imovine
Općine Neum („Narodni list-službeno glasilo Općine Neum“, broj 4/10). Sredstva za ovu namjenu
naplaćuju se od vlasnika grobnica po cijenama utvrđenim posebnom Odlukom Općinskog vijeća Neum o
naknadama i cijenama usluga na Rimokatoličkom groblju u Neumu („Narodni list-službeno glasilo
Općine Neum“, broj 3/06). Javno poduzeće je obvezno provoditi propisane odredbe donesenih odluka.
1 – ČIŠĆENJE I METENJE JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA I ZBRINJAVANJE
KOMUNALNOG OTPADA
1.Čišćenje javnih gradskih površina (ulice, nogostupi, šetnice, javna stepeništa i staze, parkinzi, autobusna
stajališta, novog groblje Neum i sl.), te prikupljanje krupnog, papirnatog i PVC otpada, kao i lišća i
nanosa od bujica sa uređenih javnih površina, šetnica, javnih gradskih plaža, uključujući i pražnjenje
otpada iz korpi po gradu.
Ova točka uključuje redovito čišćenje i metenje svih javnih površina i održavanje komunalne opreme u
gradu tijekom čitave godine uključujući također vikende i blagdane.
Za izvršenje ovih poslova zaduženo je JP „Komunalno Neum“ d.o.o., a planirana je slijedeća dinamika:
➢ za vrijeme predsezone i glavne sezone, tj. 4 mjeseca: svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz
2020.godine, za redovno čišćenje angažirati 6 radnika po 176 sati mjesečno (22 dana x 8 sati), za
čišćenje u podnevnim satima angažirati 2 radnika po 80 sati mjesečno (5 dana x 4 sata x 4
tjedna), a za čišćenje u neradne dane (subota i nedjelja) angažirati 2 radnika po 32 sata mjesečno
(2 dana x 4 sati x 4 tjedna);
➢ za preostali 8 mjeseci u godini (vansezona): siječanj, veljača, ožujak, travanj, rujan, listopad,
studeni i prosinac 2020.godine, za redovno čišćenje angažirati 3 radnika po 176 sati mjesečno
(22 dana x 8 sati), a za čišćenje u neradne dane (subota i nedjelja) angažirati 2 radnika po 32 sata
mjesečno (2 dana x 4 sata x 4 tjedna);
➢ ove aktivnosti obuhvaćaju također redovito kupljenje i odvoz na deponiju krupnog otpada
(dijelovi namještaja, kao i granja, koševine i dr.) i to svakog ponedjeljka i petka u mjesecu i to:
za vrijeme predsezone i glavne sezone tj. 4 mjeseca (svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz
2020.godine) po 3 ture ponedjeljkom i po 3 ture petkom, a za preostalih 8 mjeseci u godini po 3
ture petkom;
➢ pored navedenih poslova također je nužno jedanput pred sezonu, kao i jedanput poslije sezone
2020.godine obaviti jednokratno čišćenje 14 rešetki (slivnika) od nanosa na gradskim ulicama (7
kom u ulici Mimoza, 2 kom u ulici Kralja Tomislava, 3 kom u ulici dr. Franje Tuđmana, 1 kom
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u ulici Ruđera Boškovića i 1 kom u ulici Dubrovačka), uključujući također odvoz sakupljenog
nanosa na deponiju.
U nastavku se daju pojedinačno stavke:
a) čišćenje sitnog otpada (papir, PVC, lišće, nanosi od bujica i sl.):
❖ 4 mjeseca X 6 radnika X 176 sati X 8,55 KM…………………..…36.115,20 KM
❖ 8 mjeseci X 3 radnika X 176 sati X 8,55 KM……………………..36.115,20 KM
Popodnevni sati:
❖ 4 mjeseca X 2 radnika X 80 sati X 8,55 KM…………………..…….5.472,00 KM
Subota i nedjelja:
❖ 4 mjeseca X 2 radnika X 32 sata X 8,55 KM………………….….…..2.188,80 KM
❖ 8 mjeseci X 2 radnika X 32 sata X 8,55 KM………………………….4.377,60 KM
b) utovar i odvoz sitnog otpada vozilom na deponiju:
❖ 4 mjeseca X 8 tura X 110,00 KM………………………………………...3.520,00 KM
❖ 8 mjeseci X 2 ture X 110,00 KM…………...……………………………1.760,00 KM
c) kupljenje i odvoz krupnog otpada na deponiju:
❖ 4 mjeseca X 4 petka X 3 ture X 68,40 KM……………………….….3.283,20 KM
❖ 4 mjeseca X 4 ponedjeljka X 3 ture X 68,40 KM………………………3.283,20 KM
❖ 8 mjeseci X 4 petka X 3 ture X 68,40 KM…………………………..6.566,40 KM
d) čišćenje rešetki (slivnika) na gradskim ulicama i odvoz na deponiju:
❖ 14 kom X 2 X 43,00 KM……………………….………………………...1.204,00 KM
❖ 2 ture X 68,40 KM…………...…………………………………………...136,80 KM
UKUPNO bez PDV-a (a+b+c+d):……....………………….………..104.022,40 KM

2 – HORTIKULTURNO OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE
JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA
1.Nabavka i sadnja sezonskog cvijeća, grmova i drugih kultura na uređenim gradskim površinama,
(lokalitete određuje investitor) uključujući i nabavku potrebne količine đubriva radi prihranjivanja:
a) priprema zemljišta i sadnja sezonskog cvijeća i grmova:
❖ 2 radnika x 30 dana x 8,00 sati x 8,55 KM……………………………….4.104,00 KM,
b) sadnice sezonskog cvijeća, grmova i dr.:
❖ sezonsko cvijeće: 2.500 kom x 1,45 KM….……………….……………..3.625,00 KM,
❖ grmovi i dr.: 200 kom x 17,00 KM……....…………………………….....3.400,00 KM,
c) đubrivo i preparati:
❖ đubrivo ……..…………………………...…………………………….…….680,00 KM,
❖ preparati…………..………………………..………………………….….....200,00 KM,
2.Zalijevanje uređenih javnih površina gdje su instalirane prskalice u periodu od 15.lipnja do 15.rujna i to
tri puta tjedno, a posao obavljaju 2 radnika u trajanju od četiri sata po 10 m3 vode dnevno (magistrala,
Bara, krivina Šimić, krivina Pošta, krivina Sunce):

23 | Broj III
IV

Narodni list - Službeno glasilo općine Neum

8. lipnja 2020.

a) rad na zalijevanju:
❖ 48 dana x 2 x 4 x 8,55 KM……………………..…….…………………3.283,20 KM,
b) utrošak vode:
❖ 48 dana x 10 m3 x 1,80 KM……..………….……………..……..………864,00 KM,
3.Zalijevanje uređenih površina auto cisternom na mjestima gdje nisu instalirane prskalice u periodu od
15.lipnja do 15.rujna i to dva puta tjedno sa dvije cisterne po 5 m3:
a)
❖
b)
❖

rad na pripremi cisterne, dovozu i zalijevanju:
13 tjedana x 2 x 2 x 110,00 KM……….…….………………....…………5.720,00 KM,
utrošak vode:
13 tjedana x 2 x 5 m3 x 1,80 KM………….…..…………………………....234,00 KM,

4.Održavanje postojećih zelenih površina, okoliša i raslinja na skverovima, parkovima, groblju, pored
nogostupa i okolo trupa ceste i rubnjaka (košenje trave, sječenje i potkresavanje grmlja i raslinja,
kupljenje trave i granja i odvoz na deponiju-odvoz u točki I.). Posao obavljaju dva radnika prije i tijekom
glavne sezone u trajanju po 30 radnih dana po 8 sati, odnosno svega po 240 sati, a izvan sezone posao
obavlja jedan radnik u trajanju od 90 dana po osam sati, odnosno svega 720 sati:
a) rad na održavanju:
❖ 2 radnika x 30 dana x 8 sati x 8,55 KM…………………………………..4.104,00 KM,
❖ 1 radnik x 90 dana x 8 sati x 8,55 KM…………………………………..6.156,00 KM,
UKUPNO bez PDV-a (1+2+3+4)...……………………………………..32.370,20 KM
3 – IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Člankom 19. Zakona o komunalnoj djelatnosti je propisano da se izgradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture, koje čine, između ostalih objekti za održavanje čistoće i objekti za odlaganje komunalnog
otpada, financira iz cijena komunalne usluge, proračuna općine i drugih izvora. Također Odlukom o
komunalnom redu Općinskog vijeća Neum (članak 11. i 22.) propisano je da korpe i kontejnere za smeće
na javnim površinama postavljaju i zamjenjuju novim komunalna poduzeća, koja također određuju
mjesta za njihovo postavljanje. U svezi toga u 2020.godini JP „Komunalno Neum“ je obvezno dodatno
proširiti i održavati objekte i uređaje za održavanje čistoće i odlaganje otpada o svom trošku i iz dodatnih
sredstava Općine Neum.
1.Na ime aktivnosti oko izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u gradu za 2020.godinu
planira se nabava i postavljanje dodatne opreme za obavljanje komunalnih djelatnosti, odnosno korpa
(cca 50) i kontejnera za odlaganje smeća (cca 5) što prema procjeni iznos:
UKUPNO bez PDV-a:………………………………………………………………20.000,00 KM
Napomena: Pozicija se priznaje na temelju priloženih računa dobavljača !

24 | Broj IV
III

Narodni list - Službeno glasilo općine Neum

8. lipnja 2020.

4 – DEKORACIJA GRADA
Dekoracija grada će se vršiti u vrijeme blagdana i manifestacija koje se obilježavaju u Neumu tijekom
godine. Ovi poslovi će se vršiti dva puta u 2020.godini i to za vrijeme dana općine i blagdana Gospe od
zdravlja u mjesecu kolovozu, kao i za vrijeme Božića i Nove godine u mjesecu prosinac i to raspoloživim
dekorativnim materijalom, kao i novonabavljenim, dopunjavajući postojeći (zastave 10 kom, zastavice
150 kom, transparenti 2 kom, svjetleće figure 150 kom), a posao uključuje pripremanje dekorativnog
materijala, postavljanje na stupove javne rasvjete u gradu i na nadzemne kablove, priključenje na elektro
mrežu, te skidanje i uskladištenje materijala nakon blagdana.
1. Postavljanja dekorativnog materijala iznosi:
a) 10 kom x 42,74 KM…...……………………………………………………427,40 KM
b) 150 kom x 4,27 KM…………………………………………………….......640,50 KM
c) 2 kom x 42,75 KM …………………………………………………………85,50 KM
d) 130 kom x 20,50 KM……..………………………………………………..2.665,00 KM
2. Dopunjavanje dekorativnog materijala (okomiti i horizontalni motivi,
svjetleće cijevi, zastave i zastavice i drugi pomoćni materijal) –
Napomena: Pozicija se priznaje na temelju priloženih računa dobavljača !
paušalno…...……...……………………………………………………….….....10.500,00 KM
UKUPNO bez PDV-a (1+2): …………………………………………………14.318,40 KM

REKAPITULACIJA
1 - ČIŠĆENJE I METENJE JAVNIH GRADSKIH POVRŠINA................104.022,40 KM
2 - HORTIKULTURNO OBNAVLJANJE I ODRŽAVANJE JAVNIH GRADSKIH
POVRŠINA ………………..............................................................32.370,00 KM
3- IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOM. INFRASTRUKTURE: …20.000,00 KM
4 - DEKORACIJA GRADA…………………….…………….…………………….….14.318,40 KM
UKUPNO /1+2+3+4/:…...…………...………………………..……………….170.710,80 KM
PDV 17%:…..………………………………………………………………....…29.020,84 KM
SVEUKUPNO:…………..……………………………………………………199.731,64 KM
Slovima: stodevedesetedevettisućasedamstotridesetjedna KM i 64/100
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Na temelju članka 4. i 17. Zakona o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), članka 7. Pravilnika o javnim nabavama roba,
usluga i radova u općini Neum, broj: 02-02-1659/17 od 14.12.2017.godine i članka 39. Statuta općine Neum („Narodni list – službeno glasilo
općine Neum“, broj 3/08 i 5/09), a u skladu sa Proračunom Općine Neum za 2020.godinu, broj: 02-02-573/20 od 09.04.2020.godine, Načelnik
općine Neum donosi

PLAN NABAVA OPĆINE NEUM ZA 2020. GODINU
Članak 1.
Ovim Planom nabava Općine Neum za 2020.godinu utvrđuje se obveza općinskih službi Općine Neum u provođenju postupaka javnih
nabava propisanih Zakonom o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).
Plaćanja za provedene postupke javne nabave će se vršiti izr sredstava planiranih u Proračunu općine Neum za 2020.godinu.
Članak 2.
Plan nabava je sačinjen u skladu sa Proračunom Općine Neum za 2020.godinu, broj: 02-02-573/20, koji je donio Načelnik Općine Neum
dana 09.04.2020.godine.
Nabava roba, usluga i radova u 2020.godini, za koje postoje već zaključeni ugovori, koji su važeći u 2020.godini, vršit će se na temelju
tih ugovora i do odobrenog iznosa u Proračunu Općine Neum za 2020.godinu.
Članak 3.
Plan nabava sadrži slijedeće podatke: redni broj, predmet nabave (opis roba, usluga i radova), šifru JRJN (jedinstveni registar javne
nabave) procijenjenu vrijednost predmetne javne nabave bez PDV-a, vrstu postupka javne nabave, okvirni datum pokretanja postupka javne
nabave, okvirni datum zaključenja ugovora, izvor financiranja i napomene. Napomena uz postupke JN sadrži obvezu provođenja e-Aukcije koja
je propisana u 100%-tnom iznosu za 2020.godinu, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima i načinu korištenja e-aukcije („Službeni glasnik BiH“, broj
66/16).
Članak 4.
Za 2020. godinu, sukladno ovom Planu nabava predviđa se nabava roba, usluga i radova kako slijedi:
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PLAN NABAVA OPĆINE NEUM ZA 2020. GODINU
R.
B.

PREDMET
NABAVE

I

ROBE

1

Nabava i isporuka
uredskog materijala u
2020.godini

2

3

4

5
6
7
8
9

Nabava i isporuka nafte i
naftnih derivata u
2020.godini
Nabava opreme za službe

Elektromaterijal i usluge
za održavanje i
dopunjavanje javne
rasvjete u 2020.god..
Nabava osobnog
motornog vozila
Nabava opreme za civilnu
zaštitu /kosilica/
Nabava električne energije
u 2020.godini
Nabava stroja za preradu
maslina
Nabava uredske opreme
za uljaru Neum

Broj
proračun.
pozicije

5;57;119;
146; 198;
223; 275;
287-dio i
298.

Šifra
JRJN

Procjena
vrijednosti
bez PDV-a
(KM)

Vrsta
postupka

Okvirni
datum
pokretanja
postupka

Okvirni
datum
zaključenja
ugovora

Izvor
financiranja

Planirano
trajanje
ugovora

I kvartal

II kvartal
I kvartal

Vlastita
sredstva
Vlastita
sredstva

Sukcesivno
1 godina
Sukcesivno
1 godina

I kvartal

Napomene

30192000-1

29.609,00

288-dio i
299
29;127;
158;182;
206; 257,
283-dio i
306

09200000-1

29.960,00

Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev

30000000-9
39000000-2

29.060,00

Konkurentski
zahtjev

II-IV
kvartal

II–IV
kvartal

Vlastita
sredstva

1 mjesec

e-aukcija

227-dio

45311200-2

41.580,00

Konkurentski
zahtjev

I
kvartal

II
kvartal

Vlastita
sredstva

Sukcesivno
1 godina

e-aukcija

100

34110000-1

21.368,00

e-aukcija

25.640,00

Vlastita
sredstva
Vlastita
sredstva
Vlastita
sredstva
Vlastita
sredstva
Vlastita
sredstva

1 mjesec

16310000-1

II
kvartal
II - III
kvartal

II - III
kvartal

283-dio

Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev

1 mjesec

e-aukcija

12 mjeseci

e-aukcija

3 mjeseca

e-aukcija

15 dana

e-aukcija

18

09310000-5

192.307,00

Otvoreni
postupak

251-dio

42215200-8

487.180,00

Otvoreni
postupak

251-dio

30000000-9
39000000-2

8.547,00

Konkurentski
zahtjev

I kvartal
II–III
kvartal
II-III
kvartal

III kvartal
II kvartal
III kvartal
III kvartal

e-aukcija
e-aukcija

27 | Broj IV
III
10

Sustav za video nadzor i
protupožarnu zaštitu za
uljaru Neum
UKUPNO ROBE:

II

USLUGE

1

Izrada izmjene i dopune
Reg.plana Jazine

2

3

4
5

6

Održavanje motornih
vozila općine Neum u
2020.godini
Prijevoz đaka u 2020.
godini

Horizontalna i vertikalna
prometna signalizacija
Projektiranje obalnog
pojasa Neum
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Konkurentski
zahtjev

II-III
kvartal

Konkurentski
zahtjev

II kvartal

42.735,00

12.820,00

Konkurentski
zahtjev

251-dio

32323500-8

11.966,00
877.217,00

241

71240000-2

50112000-3

289-dio

e-aukcija

II - III
kvartal

Vlastita
sredstva

6 mjeseci

Ne
podliježe
e-aukciji

II kvartal

Vlastita
sredstva

Sukcesivno
1 godina

e-aukcija

2020. godina

Ne
podliježe
e-aukciji

1 mjesec

e-aukcija
Ne
podliježe
e-aukciji
Ne
podliježe
e-aukciji
Ne
podliježe
e-aukciji

I – II kvartal

Vlastita
sredstva

17.094,00

II - III kvartal
II-III
kvartal

Vlastita
sredstva
Vlastita
sredstva

Usluge iz
Aneksa II/ B

II kvartal

III kvartal

Vlastita
sredstva

1 dan

Usluge iz
Aneksa II/B

II kvartal

II-IV kvartal

Vlastita
sredstva

Sukcesivno
1 godina

Konkurentski
zahtjev

III kvartal

III - IV
kvartal

Vlastita
sredstva

6 mjeseci

49.573,00

228-dio

50232200-2

25.641,00

240-dio

71220000-6

Ugostiteljske usluge za
dan Općine Neum

7

55310000-6

12.820,00

7

Usluge reprezentacije

60

55310000-6

8.547,00

8

Usluge stručnog nadzora
na izgradnji 1.faze zgrade
Općine Neum
UKUPNO USLUGE:

15 dana

Izuzeće
sukladno
članku7.ZJN
– subvencioniran ugovr
II
kvartal
II – III
kvartal

60112000-6

71520000-9

III kvartal

Vlastita
sredstva

Izuzeće
sukladno
članku 7. ZJN
– subvencioniranje
Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev

156

243-dio

I kvartal

8. lipnja 2020.

35.897,00
205.127,00

2 mjesec

e-aukcija
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RADOVI
Djelomično presvlačenje
cesta i krpanje udarnih
rupa asfaltom
Nasipanje lokalnih
prometnih površina
tamponom
Betoniranje lokalnih
prometnih površina
betonom
Tekuće održavanje
gradskih plaža
Izgradnja javnih stepenica
u naselju Bregovi I Neum

228-dio

45233141-9

152.991,00

II - III
kvartal

II – III kvartal

II kvartal

II – III kvartal

Vlastita
sredstva

Vlastita
sredstva

2 mjeseca

e-aukcija

1 godina

e-aukcija

228-dio

45112310-1

7.692,00

Konkurentski
zahtjev

228-dio

45262300-4

59.829,00

Konkurentski
zahtjev

II kvartal

II – III kvartal

Vlastita
sredstva

1 godina

e-aukcija

229

45112310-1

20.513,00

Konkurentski
zahtjev

II kvartal

II –III kvartal

Vlastita
sredstva

15 dana

e-aukcija

228-dio

45233250-6

55.556,00

Konkurentski
zahtjev

III kvartal

III – IV
kvartal

Vlastita
sredstva

2 mjeseca

e-aukcija

231-dio

45232130-2

17.094,00

Konkurentski
zahtjev

III kvartal

III – IV
kvartal

Vlastita
sredstva

1 mjesec

e-aukcija

231-dio

45453100-8

35.043,00

Konkurentski
zahtjev

II-III kvartal
.

II - III kvartal

Fond za
zaštitu
okoliša

Sanacija odvodnje
oborinskih voda u gradu
Gospodarenje otpadom

Otvoreni
postupak

1 mjesec
e-aukcija

Izvođenje radova na
Spomen obilježju Neum
/6.faza/

245-dio

45212314-0

70.000,00

Konkurentski
zahtjev

II-III
kvartal

II – III
kvartal

Vlastita
sredstva

2 mjeseca

e-aukcija

Izgradnja dijela novih
grobnih mjesta u novom
groblju Neum

246-dio

45215400-1

66.660,00

Konkurentski
zahtjev

II-III
kvartal

II – III
kvartal

Vlastita
sredstva

2 mjeseca

e-aukcija

249.a-dio

45453100-8

37.500,00

II-III
kvartal

III-IV
kvartal

203

45111100-9

42.735,00

Konkurentski
zahtjev
Konkurentski
zahtjev

I kvartal

II kvartal

Vlastita
sredstva
Vlastita
sredstva

III kvartal

243-dio

45213150-9

1.367.521,00

III - IV
kvartal

Kredit
Razvojne

Sanacija objekta
ambulante Hutovo
Rušenje bespravnih
objekata u gradu
Izgradnja zgrade Općine
Neum- 1.faza

Otvoreni
postupak

e-aukcija
2 mjeseca
Sukcesivno
po rješenj.
službe
6 mjeseci

e-aukcija
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banke FBiH

13

Pripremni radovi za izradu
priključaka komunalne
infrastrukture za
Gospodarsku zonu
Dubrava u općini Neum
UKUPNO RADOVI:

251-dio

SVEUKUPNO:
(I+II+III)

45100000-8

17.094,00
1.950.228,00

Konkurentski
zahtjev

II kvartal

II - III
kvartal

Vlastita
sredstva

e-aukcija

15 dana

e-aukcija

3.032.572,00
Članak 5.

Osim nabava iz člana 4. ovog Plana nabava, javna nabava roba, usluga i radova, vršit će se i u drugim hitnim i izvanrednim slučajevima
putem izravnog sporazuma u skladu sa Zakonom o javnim nabavama i Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma, a sukladno planiranim
sredstvima u Proračunu Općine Neum za 2020.godinu.
Članak 6.
Ovaj Plan nabava se odnosi na nabave unutar službi Općine Neum i za potrebe Osnovne škole Neum.

Članak 7.
Ovaj Plan nabava stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnom listu-službenom glasilu Općine Neum“, kao i
na web stranici Općine Neum www.neum.ba, sukladno Zakonu o javnim nabavama.

OPĆINA NEUM
Broj:02-02-584/20
Neum, 10.04.2020.godine
Matuško,v.r.

NAČELNIK OPĆINE:
Dr.med. Živko
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