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SKUPŠTINA
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Temeljem članka 98. Poslovnika HBŽ
("Narodne novine HBŽ" broj: 8/03, 14/03, 1/04,
6/05, 11/06), Skupština Hercegbosanske županije
na sjednici održanoj dana 15. veljače 2008. godine
donosi

ODLUKU
o usvajanju strategije razvoja poljoprivrede
u Hercegbosanskoj županiji (2007-2011)
Članak 1.
Usvaja se strategija razvoja poljoprivrede u
Hercegbosanskoj županiji (2007-2011)
Članak 2.
Strategija je sastavni dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-11.2/08
Tomislavgrad, 15. veljače 2008. godine
Predsjednik Skupštine
Drago Stanić v.r.

***
Temeljem članka 31. stavak 2. Zakona o lovstvu ("Službene novine F BiH", broj: 4/06), te
članka 98. Poslovnika Skupštine Hercegbosanske
županije ("Narodne novine HBŽ", broj 8/03,
14/03, 1/04, 6/05, 11/06), Skupština Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 15. veljače
2008. godine donosi

ODLUKU
o ustanovljenju lovišta na području Hercegbosanske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom ustanovljuju se lovišta na
području Hercegbosanske županije.
Ovom se Odlukom određuje naziv lovišta,
granice i ukupna površina lovišta, tip i
karakteristike lovišta, namjena lovišta, vrste
divljači koje naseljavaju lovišta i divljač koja je
pod posebnom zaštitom.
Članak 2.
Na području Hercegbosanske
ustanovljuju se sljedeća lovišta.

županije

1. Lovište"Brljuša-Ljubuša"
općina
Tomislavgrad
2. Lovište"Kamešnica-Gvozd"
općina
Tomislavgrad
3. Lovište- "Zavelim" općina Tomislavgrad
4. Lovište- "Vran" općina Tomislavgrad
5. Lovište"Kupres-Kiprovača"
općina
Kupres
6. Lovište- "Raduša-Ljubuša" općina Kupres
7. Lovište- "Drežnjica-Jelovača" općina
Kupres
8. Lovište- "Troglav" općina Livno
9. Lovište- "Golija-Troglav" općina Livno
10. Lovište- "Kamešnica-Krug planina" općina
Livno
11. Lovište- "Šator-Bunarić" općina Glamoč
12. Lovište- "Mliništa-Paripovac" općina
Glamoč
13. Lovište- "Staretina-Golija-Polje" općina
Glamoč
14. Lovište- "Hrbljine-Kujača" općina Glamoč
15. Lovište- "Ulica-Polje" općina Bosansko
Grahovo
16. Lovište- "Risovac-Polje" općina Bosansko
Grahovo
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17. Lovište- "Jadovnik" općina Bosansko
Grahovo
18. Lovište- "Šator" općina Bosansko Grahovo
19. Lovište- "Ždralovac-Nublašica" općina
Bosansko Grahovo
20. Lovište- "Gnjat" općina Bosansko
Grahovo
21. Lovište- "Klakovača-Drvar" općina Drvar
22. Lovište- "Osječenica-Jadovnik" općina
Drvar
Članak 3.
Točan broj svih vrsta divljači koje se u
lovištima na području Hercegbosanske županije
mogu uzgajati, štititi i koristiti propisat će se
lovno-gospodarskom osnovom.
Ostale vrste divljači, koje obitavaju ili se
pojave u lovištima na području Hercegbosanske
županije, a nisu navedene u ovoj Odluci mogu se
uzgajati, štititi i koristiti sukladno propisima
lovno-gospodarskih osnova.
Članak 4.
Granica lovišta se obilježavaju na drvenim ili
drugim podlogama od prirodnog materijala
dimenzija ne manjih od 60x40 cm, na kojima je
ispisan naziv lovišta, namjena lovišta i korisnik
lovišta.
Drvene podloge postavljaju se na vlastite
nosače,
na
mjestima
utvrđenim
lovogospodarskom osnovom odnosno programom
uzgoja divljači.
Članak 5.
Lovišta iz članka 2. ove Odluku daju se na
gospodarenje sukladno Zakonu o lovstu
("Službene novine F BiH", broj 4/06) i Zakonu o
koncesijama ("Narodne novine HBŽ", broj 14/03).

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-12.2/08
Tomislavgrad, 15. veljače 2008. godine
Predsjednik Skupštine
Drago Stanić v.r.
***
Temeljem članka 98 i 101 Poslovnika
Skupštine ("Narodne novine HBŽ", broj: 8/03,
14/03, 1/04, 6/05) Skupština Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj dana 15. veljače
2008. godine donijela je

ZAKLJUČAK
I.
Usvaja se strategija razvoja poljoprivrede u
Hercegbosanskoj županiji, uz uvažavanje svih
iznesenih primjedbi i sugestija kako zastupnika
tako i ostalih sudionika u raspravi, koja će Vladi
poslužiti kao dobra osnova za planiranje ukupnog
gospodarskog razvoja Hercegbosanske županije.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-11.3/08
Tomislavgrad, 15. veljače 2008. godine
Predsjednik Skupštine
Drago Stanić v.r.

Članak 6.
Sastavni dio ove Odluke su topografske karte
lovišta s ucrtanim granicama u mjerili 1:50 000 te
opisane granice lovišta.
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".

***
Temeljem članka 98 i 101 Poslovnika
Skupštine ("Narodne novine HBŽ", broj: 8/03,
14/03, 1/04, 6/05) Skupština Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj dana 15. veljače
2008. godine donijela je
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Članak 2.

I.

Reprezentacija u smislu ove Uredbe je bilo
koji trošak koji se uobičajno javlja tijekom redovitog poslovanja u organima državne službe Hercegbosanske županije, a s ciljem stvaranja i održavanja dobrih poslovnih odnosa i suradnje unutar
i izvan institucija Hercegbosanske županije, obilježavanja značajnih događaja, blagdana, praznika, godišnjica, smrtnih slučajeva i unapređivanja
interesa Hercegbosanske županije.
"Uobičajno" se odnosi na osvježenja koja se
služe tijekom sastanaka te formalni i neformalni
objedi koji su poslovno vezani za rad organa državne službe Hercegbosanske županije.
Primjeri prihvatljivih troškova reprezentacije
uključuju jela, pića, darove i druge nespomenute
usluge i robu, sve dok su ti troškovi u skladu s
ovom Uredbom kao i drugim zakonima i propisima.

Traži se od Federalnog ministarstva pravde da
u skladu s tumačenjem Vašeg akta broj: 04-0229/08 od 31. 01. 2008. godine izvrši sve potrebne
radnje kako bi se ispoštovale odredbe Zakona o
načelima lokalne samouprave ("Službene novine
Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 49/06) u
pogledu smjene i izbora presjedavajućeg Općinskog vijeća Glamoč.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
SKUPŠTINA
Broj: 01-02-14.2/08
Tomislavgrad, 15. veljače 2008. godine
Predsjednik Skupštine
Drago Stanić v.r.
***
VLADA
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 1.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
a u svezi sa Smjernicama za jačanje unutarnje
kontrole kod proračunskih korisnika ("Službene
novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj
19/05), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, donijela je

UREDBU
o ograničavanju izdataka za reprezentaciju
Članak 1.
Ovom Uredbom utvrđuje se način i postupak
korištenja sredstava reprezentacije u organima
državne službe Hercegbosanske županije.

Članak 3.
Ovlaštene osobe za korištenje unutarnje i
vanjske reprezentacije su predsjednik Vlade, ministri te rukovoditelji uprava, službi i ureda.
Za korištenje sredstava reprezentacije osobe iz
stavka 1. ovog članka mogu izdati ovlaštenje
predstavniku organa državne službe ili voditelju
službene delegacije Hercegbosanske županije,
vodeći računa o svrsi posjeta, uvjetima i razini
pod kojim se obavlja posjet, kao i o visini planiranih sredstava za te namjene.
Svoje ovlaštenjeiz stavka 2. ovog članka, rukovoditelji organa državne službe može prenijeti
na rukovodećog državnog službenika, kojeg oslovi posebnim rješenjem,
Članak 4.
U unutarnju reprezentaciju spadaju korištenje
ugostiteljskih usluga i roba unutar Službe za zajedničke poslove Stručnih službi Vlade (ugostiteljska jedinica).
Uz ovlaštenje rukovoditelja može se odobriti
dar prilikom posjeta povodom smrtnog slučaja,
bolesti uposlenika, užeg člana obitelji uposlenika i
poslovnog partnera te prilikom odlaska uposlenika
u mirovinu ili na drugo radno mjesto izvan županijskog organa državne službe.
Maksimalna vrijednost dara iz prethodnog
stavka ovog članka iznosi 100 KM.
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Vanjska reprezentacija se koristi izvan organa
državne službe Hercegbosanske županije i u nju
spadaju, osim ugostiteljskih usluga, i darovi za
poslovne partnere.

tijekom poslovanja organa državne službe, a kako
bi se obilježile posjete i posebni događaj.

Članak 5.

Darovi mogu biti namijenjeni predstavnicima
vlasti Bosne i Hercegovine, na državnoj, entiteskoj, županijskoj, gradskoj i općinskoj razini,
predstavnicima iz inozemstva te domaćim i stranim pravnim i fizičkim osobama pod uvjetima
utvrđenim u ovoj Uredbi.

Ukupan tromjesječni limit, za troškove reprezentacije iznosi:
1. za predsjednika Vlade, do 3.000 KM,
2. za ministre do 2.000 KM,
3. za rukovoditelje uprave, službi i ureda do,
1.000 KM.
U iznimnim prilikama, u svrhu obilježavanja
posebnih prigoda ili posjeta delegacija, radi promicanja interesa Hercegbosanske županije, Vlada
Hercegbosanske županije će posebnom odlukom
odobriti troškove reprezentacije te odrediti nositelja troškova.
Članak 6.
Neiskorišteni iznosi do limita određenog u
stavku 1. članka 5. ove Uredbe prenosi se u naredna tromjesečja tekuće godine.
Ukupni iznos troškova reprezentacije kod svakog proračunskog korisnika ne smije prelaziti iznos predviđen Proračunom Hercegbosanske županije.
Članak 7.
Ministarstva koja su proračunski nadležna za
niže potrošačke jedinice, za iste će posebnim aktom regulirat način i uvjete za korištenje sredstava
reprezentacije.
Članak 8.
Na poleđini računa ili drugog vjerodostojnog
dokumenta na osnovi kojeg se vrši plaćanja troškova reprezentacije, sačinjava se službena zabilješka u kojoj se konstatira za koga je roba ili usluga
plaćena, odnosno kome je poklonjena, svrha odnosno prigoda te datum i potpis ovlaštene osobe
koja je odobrila račun.
Uz račune za ugostiteljske usluge obavezno
mora biti priložena specifikacija potrošnje.
Članak 9.
Darovi su materijalni predmeti stvarne ili simbolične vrjednosti koji se uobičajno razmjenjuju

Članak 10.

Članak 11.
Prilikom primanja darova, u smislu ove Uredbe dar u svezi s obavljanjem dužnosti podrazumjeva: stvari, prava, usluge bez naknade te neku
drugu korist danu ili obećanu, npr. ugostiteljska
usluga, usluga noćenja, putni trošak ili slična usluga, ulaznica, umjetnički predmet, suvenir, osiguranje ili slična usluga, liječnička ili slična usluga koja nije osobno plaćena prema tržišnoj cijeni.
Osobe iz članka 5. stavak 1. točke 1. i 2. ove
Uredbe mogu primiti darove na način kako je propisanu u članku 10. Zakona o sukobu interesa u
institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH", broj 25/02).
Osobe iz članka 5. stavak 1. točka 3. pojedinačno mogu primiti osobni dar u vrijednosti od 100
KM. Ako dar prelazi navedenu vrijednost, isti postaje vlasništvo uprave, službe odnosno ureda.
Vrijednost dara je njegova tržišna vrjednost.
U slučaju dvojbe o vrjednosti dara, primatelj
je dužan zatražiti račun od darovatelja.
Članak 12.
Odredbe ove Uredbe shodno se primjenjuju na
stručne i druge službe i druge službe tijela izvršne
i zakonodavne vlasti Hercegbosanske županije.
Članak 13.
Ova Uredba stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u ("Narodnim novinama Hercegbosanske županije").
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Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-33-1/08
Livno 14. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), a vezano za Smjernice za uspostavu i
jačanje interne kontrole kod korisnika proračuna
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/05), Vlada Hercegbosanske županije,
na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o ograničavanju troškova uporabe službenih
mobilnih telefona
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici koji imaju pravo na službeni mobilni telefon te se određuje iznos mjesečnih troškova uporabe službenih
mobilnih telefona.
II.
Pravo na korištenje službenog mobilnog telefona u smislu točke I. ove Odluke imaju:
−
−
−
−
−

−

članovi Vlade,
savjetnik predsjednika Vlade,
tajnik Vlade,
rukovoditelji samostalnih uprava, ureda i
službi,
ministarstva u Vladi Hercegbosanske županije po jedan službeni mobilni telefon
dodatno,
ministarstva koja u svom razdjelu sadrže
niže potrošačke jedinice i za koje su proračunski nadležna, posebnim aktom će za iste urediti broj i način uporabe službenih
mobilnih telefona.
III.

Mjesečni troškovi uporabe službenih mobilnih
telefona koji se priznaju za izdatke za materijal i
usluge korisnika Proračuna Hercegbosanske žu-

panije, za korisnike iz točke II. ove Odluke mogu
iznositi:
−
za predsjednika Vlade do 200 KM,
−
za ministra unutarnjih poslova do 200 KM,
−
za ostale ministre u Vladi do 150 KM,
−
za savjetnika predsjednika Vlade do 100
KM
−
za tajnika Vlade do 120 KM,
−
za rukovoditelje samostalnih uprava, ureda
i službi do 100 KM,
−
za dodatni broj u ministarstvu u Vladi do
80 KM.
Za vozače i ekonome u Stručnim službama
Vlade odobrava se nabava bona od 10 KM svaki
mjesec za uporabu vlastitog mobilnog aparata u
službene svrhe.
IV.
Obračun troškova službenih mobilnih telefona
korisnika iz točke II. ove Odluke obavljat će se
svaki mjesec po zaprimanju fakture. Razlika između fakturiranih troškova službenih mobilnih
telefona i iznosa navedenih u točki III. stavak 1.
ove Odluke refundirat će se na način da će se prilikom svakog obračuna plaće odbiti prekoračenje
odobrenih troškova za prethodni mjesec.
V.
Osobe koje trenutno posjeduju službene mobilne telefone, a nisu navedeni kao korisnici iz
točke II. ove Odluke, dužni su iste razdužiti kod
vlasnika istih u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Zaključak broj 01-02-60/01 od 14. lipnja 2001.
godine.
VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-39-1/08
Livno 14. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
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***
Na temelju članka 19. stavak 1. i članka 20.
stavak 2. Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 2/96), a vezano za Smjernice za uspostavu i
jačanje interne kontrole kod korisnika proračuna
("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 19/05), Vlada Hercegbosanske županije,
na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o ograničavanju izdataka za gorivo
I.
Ovom Odlukom se određuje iznos mjesečnih
izdataka za gorivo u županijskim tijelima državne
službe.
II.
Ograničenje iz točke I. ove Odluke odnosi se
na korisnike navedene u članku 2. stavak 1. točka
a) Pravilnika o korištenju službenih vozila za potrebe županijskih tijela vlasti, broj 01-02- 35-1/08
od 14. veljače 2008. godine.
III.
Za službena putovanja predsjednika Vlade i
ministara u Vladi, potrošnja goriva utvrđuje se
prema nalogu za službeno putovanje.
Osim potrošnje iz stavka 1. ove točke, mjesečna potrošnja goriva koja se priznaje za izdatke za
gorivo korisnika Proračuna Hercegbosanske županije, za korisnike iz točke II. ove Odluke može
iznositi:
−
−

za predsjednika Vlade do 250 litara,
za ministre u Vladi do 200 litara.

Mjesečna potrošnja goriva ostalih korisnika
službenih vozila utvrđuje se prema zahtjevu za
izdavanje naloga kojeg odobrava rukovoditelj.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-36-1/08
Livno 14. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
a u svezi sa člankom 28. stavak 2. točka 2. Zakona
o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od
prirodnih nesreća ("Službene novine Federacije
BiH", 39/03 i 22/06), na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu, broj 11-01-44-98/07 od 12. prosinca
2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 7. veljače 2008. godine, donijela
je

ODLUKU
o Procjeni ugroženosti Hercegbosanske županije od prirodnih i drugih nesreća
I.
Ovom Odlukom donosi se Procjena ugroženosti Hercegbosanske županije od prirodnih i drugih nesreća (u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti).
II.
Procjena ugroženosti se nalazi u privitku ove
Odluke i čini njen sastavni dio.
III.
Sukladno procjeni ugroženosti, Uprava civilne
zaštite Hercegbosanske županije dužna je sudjelovati u izradi Programa razvoja zaštite i spašavanja
Hercegbosanske županije i Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Hercegbosanske županije.
IV.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".

Općine u Hercegbosanskoj županiji su dužne
uskladiti svoje procjene ugroženosti s Procjenom
ugroženosti Hercegbosanske županije iz točke II.
ove Odluke, u pitanjima od zajedničkog interesa,
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u suradnji s Upravnom za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-25-1/08
Livno 7. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
a u svezi sa člankom 7.stavak 3. Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 3/05), na
prijedlog Uprave za civilnu zaštitu, broj 11-014457/07 od 21. kolovoza 2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 7. veljače 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za objavljivanje jedinstvenog tendera za nabavu odjeće i obuće pripadnika civilne zaštite
I.
Daje se suglasnost Federalnoj upravi civilne
zaštite za objavljivanje jedinstvenog tendera za
nabavu odjeće i obuće pripadnika civilne zaštite
za Hercegbosansku županiju.
Administrativno-stručne aktivnosti oko formiranja zajedničkog tendera izvršit će se u organizaciji Federalne uprave civilne zaštite u skladu sa
Zakonom o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 49/04, 19/05, 52/05,
8/06 i 70/06).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-24-1/08
Livno 7. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i 20. stavak 2. Zakona o
Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine
Hercegbosanske županije", broj 2/96), razmatrajući zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova, broj
02-1-29-239/08 od 9. siječnja 2008. godine, Vlada
Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 7.
veljače 2008. godine, donijela je

ODLUKU
o odobravanju nabave kompleta policijskih
odora
I.
Odobrava se Ministarstvu unutarnjih poslova
nabava kompleta policijskih odora.
II.
Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke
planirana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2008. godinu, kod Ministarstva unutarnjih
poslova, na poziciji 613 480 "Izdaci za obući i
odjeću", razdjel 12, glava 01.
III.
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo unutarnjih poslova, u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objaviti će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-23-1/08
Livno 7. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
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***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
a u svezi sa člankom 10. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Službeni list Bosne i
Hercegovine", broj 49/05, 19,05, 52/05, 5/06,
24/06 i 70/06), i člankom 7. Naputka o primjeni
Zakona o javnim nabavama ("Službeni list Bosne
i Hercegovine", broj 3/05), Vlada Hercegbosanske
županije na sjednici održanoj 24.siječnja 2008.
godine, donijela je
ODLUKU
o pokretanju postupka javnih nabava
I.
Odobrava se pokretanje postupka zajedničkih
javnih nabava kojima će se izabrati dobavljači za
sukcesivnu isporuku roba u 2008. godini.
II.
Zajednička javna nabava provest će se sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine, za sljedeće predmete nabave:
−
−
−
−
−

LOT 1- Uredski materijal,
LOT 2 - Toneri i punjenja za printere, faks
aparate i aparate za kopiranje,
LOT 3 - Tiskanice, obrasci, djelovodnici,
zapisnici i ostali tiskani materijal,
LOT 4 - Loživo ulje, ekstra lako,
LOT 5 - Gorivo za motorna vozila.
III.

Javna nabava iz točke II. ove Odluke provest
će Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije
za sljedeće korisnike:
1. Ministarstvo unutarnjih poslova
2. Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i
niže potrošačke jedinice za koje je proračunski nadležno;
3. Ministarstvo pravosuđa i uprave i niže potrošačke jedinice za koje je proračunski nadležno;
4. Ministarstvo gospodarstva,
5. Ministarstvo graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša,
6. Ministarstvo financija,

7. Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne
skrbi i prognanih,
8. Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva,
9. Stručne službe Vlade,
10. Ured predsjednika Vlade,
11. Ured za zakonodavstvo,
12. Službu za odnose s javnošću,
13. Upravu za pitanja branitelja i stradalnika
Domovinskog rata,
14. Upravu za geodetske i imovinskopravne
poslove,
15. Upravu za civilnu zaštitu i
16. Direkciju robnih rezervi.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-13-1/08
Livno 24. siječnja 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2008. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 1/08), na
zahtjev Bogoljuba Bursaća, od 30. siječnja 2008.
godine, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 7. veljače 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstava iz Tekuće pričuve
Proračuna Hercegbosanske županije za 2008. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i
prognanih u svrhu pokrića troškova liječenja ministra pravosuđa i uprave, Bogoljuba Bursaća.
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II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke isplatit će se
prema specifikaciji računa za troškove liječenja
dostavljenih uz zamolbu Bogoljuba Bursaća, a
transferirat će se iz Tekuće pričuve Proračuna
Hercegbosanske županije za 2008. godinu Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih, razdjel 19, glava 01, potrošačka jedinica
0001, ekonomski kod 614239 "Ostale potpore pojedincima".
III.

nokratne novčane pomoći Stipi Juriču iz Tomislavgrada.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat iz
Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2008. godinu Ministarstvu rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih, razdjel 19, glava 01,
potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614239
"Ostale potpore pojedincima".
III.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih, svako u okviru svojih
nadležnosti.
IV.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Ministarstvo rada, zdravstva,
socijalne skrbi i prognanih, svako u okviru svojih
nadležnosti.
IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-28-1/08
Livno 7. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-27-1/08
Livno 7. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.

***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2008. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 1/08), na
zahtjev Stipe Juriča, od 25. siječnja 2008. godine,
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 7. veljače 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstava u iznosu od 2.000
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2008. godinu Ministarstvu rada,
zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u svrhu jed-

***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 24. siječnja 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstava u iznosu od 15.000
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Upravi za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a
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cegbosanske županije za pomoć u radu udruzi
HVIDRA - Središnjica u Mostaru.
II.

ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu
I.

Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat iz
Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu Upravi za pitanja branitelja i
stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije, razdjel 20, glava 01 potrošačka
jedinica 0001, ekonomski kod 614324 "Transfer
udrugama proizišlim iz Domovinskog rata"
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Uprava za pitanja branitelja i
stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije.
IV.

Odobrava se transfer sredstava u iznosu od
50.000 KM iz Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke raspodjeli će
se na način da će se 20.000 KM transferirati
HVIDRI Hercegbosanske županije, dok će 30.000
KM biti transferirano udrugama proisteklim iz
Domovinskog rata, na prijedlog i prema rasporedu
Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Hercegbosanske županije, a prema zahtjevima zaprimljenim
u ovoj Upravi.
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-15-1/08
Livno 24. siječnja 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 34. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07), na
prijedlog Uprave za pitanja branitelja i stradalnika
Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije, Vlada Hercegbosanske županije na sjednici
održanoj 24. siječnja 2008. godine, donijela je

Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat iz
Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu, razdjel 20 Uprava za pitanja branitelja i
stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije, glava 01 potrošačka jedinica
0001, ekonomski kod 614200 "Grantovi pojedincima", subanalitika KAMoo1.
IV.
Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo financija i Uprava za pitanja branitelja i
stradalnika Domovinskog rata HVO-a Hercegbosanske županije.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-14-1/08
Livno 24. siječnja 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
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***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96),
i članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 2/07), na
zahtjev Službe za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije, broj 18-01-05-14/08 od 21.
siječnja 2008. godine Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 24. siječnja 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o odobravanju sredstava iz Tekuće pričuve
I.
Odobravaju se sredstva u iznosu od 1.390,00
KM iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske
županije za 2007. godinu Službi za odnose s javnošću Vlade Hercegbosanske županije za objavu
javnog natječaja za prijem namještenika u radni
odnos.
II.

članka 13. Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2008. godinu ("Narodne
novine Hercegbosanske županije", broj 1/08), na
zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i
športa, broj 06-05-34-1048/07 od 25. siječnja
2007. godine, Vlada Hercegbosanske županije na
sjednici održanoj 7. veljače 2008. godine, donijela
je
ODLUKU
o odobravanju financijskih sredstava za izmirenje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje
I.
Odobravaju se financijska sredstva u ukupnom iznosu od 2.510,40 KM osnovnim i srednjim
školama u Hercegbosanskoj županije, za uplatu
obračunatih doprinosa za mirovinsko i invalidsko
osiguranje za razdoblje od 1. travnja 1992. godine
do 31. prosinca 1993. godine, za djelatnike osnovnih i srednjih škola Hercegbosanske županije
koji su stekli uvjete za umirovljenje, prema popisu
Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa.
II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke transferirat iz
Tekuće rezerve Proračuna Hercegbosanske županije za 2007. godinu Službi za odnose s javnošću
Vlade Hercegbosanske županije na poziciju 613
913 "Usluge javnog informiranja - objava natječaja za prijem u radni odnos namještenika".
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-6-3/08
Livno 24. siječnja 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 19. i članka 20. stavak 2.
Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 2/96) i

Sredstva iz točke I. ove Odluke odobravaju se
s pozicije "Tekuća pričuva", razdjel11, glava 01,
potrošačka jedinica 0001 Proračuna Hercegbosanske županije za 2008. godinu u iznosu od 2.510,40
KM i ista će biti doznačena na:
−
poziciju 6111, razdjel 16, glava 02, potrošačka jedinica 0002, u iznosu od 361,75
KM;
−
poziciju 6121, razdjel 16, glava 02, potrošačka jedinica 0002, u iznosu od 148,95
KM;
−
poziciju 6111, razdjel 16, glava 02, potrošačka jedinica 0004, u iznosu od 1.334,00
KM;
−
poziciju 6111, razdjel 16, glava 03, potrošačka jedinica 0001, u iznosu od 665,70
KM;
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija, Ministarstvo znanosti, prosvjete,
kulture i športa, Osnovan škola "Fra Lovro Karaula" iz Livna, Osnovna škola "Ivan Mažuranić" iz
Tomislavgrada i Gimnazija iz Livna, svako u okviru svojih nadležnosti.
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Osobe iz stavka 1) točka a) ovog članka imaju
pravo na korištenje vozila 24 sata dnevno.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-26-1/08
Livno 7. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 56. Poslovnika o radu Vlade ("Narodne novine Hercegbosanske županije",
broj 3/97), a u svezi sa Smjernicama za jačanje
unutarnje kontrole kod proračunskih korisnika
("Službene novine Federacije BiH" , broj 19/05),
Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj 14. veljače 2008. godine, donijela je
PRAVILNIK
o korištenju službenih vozila za potrebe županijskih tijela vlasti
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način korištenja
službenih automobila koji su u vlasništvu tijela
državne službe Hercegbosanske županije, osim
motornih vozila Ministarstva unutarnjih poslova
(u daljnjem tekstu: službeno vozilo) i određuju
osobe koje mogu se mogu koristiti službenim vozilom te se uređuje način nabave goriva i maziva,
registriranje i način održavanja službenog vozila.
Članak 2.
Službenim vozilom za službeno putovanje, uz
usluge vozača, mogu se koristiti:
a) predsjednik Vlade, Hercegbosanske županije i ministri u Vladi Hercegbosanske županije,
b) tajnik Vlade, rukovoditelji uprava, službi i
ureda u Vladi Hercegbosanske županije,
c) druge osobe uposlene u županijskim tijelima uprave, po nalogu i zahtjevu rukovoditelja.

Osobe iz stavka 1) točka b) ovog članka koriste
službeno vozilo po zahtjevima službe, na temelju
zahtjeva za korištenje službenog vozila potpisanog od strane predsjednika Vlade ili osobe koju
on ovlasti.
Osobe iz stavka 1) točka c) ovog članka koriste
službeno vozilo po zahtjevima službe, na temelju
zahtjeva za korištenje službenog vozila potpisanog i odobrenog od strane rukovoditelja tijela
vlasti kod koje je osoba uposlenik.
Korisnice iz stavka 1) točka b) i c) ovog članka
te vozači službenog vozila, nakon završene vožnje, dužni su parkirati službeno vozilo na parkiralištu ispred zgrade Vlade Hercegbosanske županije, i ključeve predati dežurnom portiru u zgradi
Vlade, a kada su na terenu, na sigurnom mjesto,
po mogućnosti zaštićene od oštećenja i krađe.
Članak 3.
Osobe iz članka 2. stavak 1) točka a) ovog
Pravilnika stječu pravo na korištenje službenog
vozila danom stupanja na dužnost na koju su
imenovane. Nakon isteka mandata na koji su
imenovane, službeni automobil se zapisnički
predaju osobi imenovanoj na istu dužnost.
Članak 4.
Službena vozila su osnovna sredstva Stručnih
službi Vlade Hercegbosanske županije i na zaduženju su knjigovodstveno u Stručnim službama
Vlade.
Službena vozila koja knjigovodstveno pripadaju drugim županijskim tijelima vlasti, vlasništvo
su tog tijela, a odredbe ovog Pravilnika se odnose
i na ta tijela.
Članak 5.
Službenim vozilom za službene potrebe mogu
se koristiti i svi uposleni u županijskim tijelima
uprave pod uvjetom da priroda službenog poslova
zahtjeva uporabu službenog vozila i ako će na taj
način posao obaviti brže i učinkovitije.
Odobrenje za korištenje službenog vozila uposlenima daje rukovoditelj tijela vlasti.
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Članak 6.
Na temelju odobrenja iz članka 5. ovog Pravilnika, tajnik Vlade ili osoba koju on ovlasti, izdat će putni nalog.
Članak 7.
Putni nalog za vožnju izdaje se i vodi na obrascu PN-4 sukladno Pravilniku o obveznom sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga
("Službene novine F BiH", broj 36/98, 45/01 i
24/03).
Putni nalog za vožnju izdaje se prije uporabe
službenog vozila, precizno popunjenim svim rubrikama putnog naloga, prije i nakon završenog
službenog putovanja (prijeđena kilometraža, utrošak goriva, vrijeme polaska, relacije putovanja i
dr.)
Na temelju iskazane potrebe za službenim automobilom, u pravilu 24 sata prije polaska, putni
nalog izdaju Stručne službe Vlade.
Iznimno, u žurnim i nepredvidivim slučajevima, službeno vozilo se može zatražiti i neposredno prije polaska na službeno putovanje.
Putni nalog za sva službena vozila, koja se
knjigovodstveno evidentiraju kao osnovna sredstva Stručnih službi i ostalih tijela županijske
vlasti, izdaju Stručne službe Vlade, uz prethodno
odobrenje, odnosno po zahtjevu rukovoditelja tijela vlasti.
Svim službenim vozilima iz prethodnog stavka ovog članka, osim vozilima koje 24 sata duže
osobe iz članka 2. stavak 1) točka a), raspolažu
Stručne službe Vlade, te ih uz pisani zahtjev rukovoditelja tijela vlasti za službeno putovanje odobravaju uposlenicima uz izdavanje putnog naloga.

Osobi zaduženoj za upravljanje službenim vozilom zabranjeno je davati službeno vozilo na uporabu i korištenje drugim osobama, tj. osobama
bez odgovarajućeg putnog naloga.
Osobe iz članka 2. ovog Pravilnika koriste
službeno vozilo uz usluge vozača ili ukoliko to
nije moguće, voze se samostalno uz potpis na putnom nalogu na mjestu osobe koja je preuzela vozilo.
Članak 9.
Vozač službenog vozila ne smije neprekidno
upravljati vozilom dulje od pet sati.
Neprekidnim upravljanjem vozilom smatra se
vrijeme za koje vozač nije imao prekid vožnje o
najmanje pola sata.
Ukupno trajanje upravljanja vozilom tijekom
24 sata ne smije prijeći osam sati.
Vozač službenog vozila, prije početka svojeg
redovitog radnog vremena, mora imati neprekidni
odmor od najmanje deset sati.
Odmor iz stavka 4. ovog članka, vozač mora
koristiti izvan službenog vozila.
Članak 10.
Za korištenje službenog vozila obvezno je posjedovanje putnog naloga. O izdanim putnim nalozima Stručne službe Vlade vode propisane evidencije.
Vozač službenog vozila ne može preuzeti novi
putni nalog za isto vozilo dok se ne preda prethodno izdani putni nalog za to vozilo, sa svom pratećom dokumentacijom, bez obzira da li je prethodni nalog izdan istom ili dugom vozaču.

Članak 8.

Članak 11.

Službenim vozilom tijela vlasti može upravljati osoba koja je uposlenik tijela uprave, koja
ima vozačku dozvolu propisane kategorije, koja je
zdravstveno sposobna upravljati motornim vozilom i koja zadovoljava uvjete iz članka 7. Zakona
o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu
("Službene novine Federacije BiH", broj 23/98).

Službenim poslom, u smislu ovog Pravilnika,
smatra se svaki posao koji spada u djelatnost poslova tijela vlasti, a naročito:
−
−

prisutnost na sjednicama, sastancima i
drugim skupovima,
obilazak pravnih subjekata izvan sjedišta
tijela uprave,
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−

obavljanje poslova protokolarne prirode
(doček i ispraćaj domaćih i stranih delegacija, realiziranje programa boravka delegacija i sl),

Prijevozom službenim vozilom u svezi s obavljanjem službenih poslova smatra se također:
−
−
−

prijevoz od kuće do radnog mjesta i
obratno,
prijevoz u svezi s prevoženjem materijala
za potrebe tijela vlasti,
u ostalim slučajevima, uz izričito pisano
odobrenje rukovoditelja tijela vlasti.
Članak 12.

Osoba koja upravlja službenim vozilom, dužna je za to vozilo osigurati dokumentaciju o tehničkoj ispravnosti kod ovlaštene organizacije za
tehničku ispravnost, koja obuhvaća sljedeće podatke i opremu:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

količina ulja,
količina tekućine u sustavu za hlađenje,
količina pogonskog goriva,
ispravnost svjetlosnih i signalnih uređaja,
ispravnost guma i postojanje rezervnog kotača,
upravljački mehanizam,
uređaj za kočenje,
unutarnji i vanjski izgled vozila,
rezervne žarulje,
oprema za prvu pomoć,
trokut i druga oprema propisana zakonom,
potrebni alat.

Za pravilno i namjensko korištenje službenog
vozila odgovorna je osoba koja upravlja službenim vozilom.
Članak 13.
Vozač, odnosno osoba koja upravlja službenim vozilom, dužna je prije početka svake vožnje
provjeriti ispravnost službenog vozila i putne isprave koje prate vozilo.
Ako se ustanovi da su kvarovi na službenom
vozilu nastali nemarom i neodgovornošću vozača
ili korisnika službenog vozila, kvarovi će se otkloniti o njihovu trošku, prema postupku predviđenom za naknadu materijalne štete.

Članak 14.
Nakon utvrđivanja ispravnosti službenog vozila, vozač vozila svojim potpisom potvrđuje da je
vozilo ispravno i bez vidljivih nedostataka, na putnom nalogu koji mora biti popunjen i ovjeren
sukladno odredbama Pravilnika o obvezno sadržaju i načinu popunjavanja obrasca putnog naloga.
Članak 15.
Svako službeno vozilo mora se zadužiti za
primjerak "Tehničke knjižice vozila" uz obvezu
popunjavanja svih rubrika u toj knjižici.
Vozač službenog vozila izravno je odgovoran
za tehničku ispravnost vozila na putovanju i za
vrijeme vožnje je dužan provjeravati ispravnost
instrumenata, rad motora i ponašanja vozila na
cesti.
Članak 16.
Vozač službenog vozila dužan je voditi evidenciju o obavljenim periodičnim preventivnim
tehničkim pregledima vozila (svakih 90 dana ili
12.000 prijeđenih kilometara), kao i o važenju
registracije vozila (15 dana prije isteka registracije
dužan je izvijestiti odgovarajućeg službenika).
Periodični pregledi vozila obavljaju se samo u
poduzećima koja su propisima o sigurnosti prometa na cestama ovlaštena za obavljanje periodičnih
pregleda vozila.
Članak 17.
Registriranje vozila obavljaju vozači Stručnih
službi Vlade, a osoba odnosno tijelo vlasti koje
zadužuje vozilo, obvezni su najkasnije 15 dana
prije isteka registracije obratiti se vozaču zahtjevom za registriranje vozila.
Članak 18.
Goriva i maziva za službena vozila nabavljat
će se kod dobavljača s kojima je sklopljen ugovor
o opskrbljivanju, na temelju postupka provedenog
sukladno Zakonu o javnim nabavama Bosne i
Hercegovine.
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Na temelju sklopljenog ugovora, dobavljač za
gorivo, na zahtjev tijela vlasti, ispostavlja kartice
za točenje goriva. Sve kartice za točenje goriva,
izrađene po zahtjevu tijela vlasti, dostavljaju se u
Stručne službe Vlade, koje vode evidencije o izdanim i zaduženim karticama.
Po jednu karticu za točenje goriva, koja glasi
na tijelo vlasti, zadužuje rukovoditelj tijela vlasti,
koji raspolaže službenim vozilom 24 sata dnevno.
Ostale kartice za točenje goriva nalaze se u Stručnoj službi Vlade, te se izdaju i vraćaju uz putni
nalog, izdan uz odobrenje, odnosno zahtjev rukovoditelja tijela vlasti.
Zahtjev odnosno odobrenje rukovoditelja tijela vlasti, između ostalog sadrži: Naziv tijela vlasti,
ime i prezime osoba je za koju se traži izdavanje
putnog naloga, da li se traži vozač, relacija službenog putovanja, dan službenog putovanja te ukoliko je poznato službeno vozilo, tip i registarske
oznake, te dopuštenu količinu goriva za navedenu
relaciju. Ukoliko se traži izdavanje naloga za rad
na prostoru Hercegbosanske županije, u zahtjevu
se dodatno naznačuje period na koji se putni nalog
izdaje, koji ne može biti dulji od 15 dana.

Za odstupanja koja nemaju čvrste argumente
odnosno opravdane razloge za povećanu potrošnju
goriva, nastale razlike padaju na teret osobe koja
je upravljala službenim vozilom.
Stručne službe Vlade će tijelima vlasti pružiti
uvid u sve izdane putne naloge i sadržaje istih.
Članak 20.
U slučaju prometne nezgode, oštećenja službenog vozila ili kvara, vozač je dužan odmah obavijestiti rukovoditelja na čiji zahtjev je izdan
putni nalog, s tim da taj rukovoditelj obavijesti
Stručne službe Vlade i mjerodavnu policijsku upravu radi očevida i poduzimanja potrebnih mjera
te pokretanja postupka za otklanjanje posljedica i
nadoknade štete.
Članak 21.
O svakom službenom vozilu koje je vlasništvo
tijela županijske vlasti, vodi se evidencija u koju
se upisuju podaci o službenom vozilu, kao što su:
−

Kartice za točenje goriva koriste se isključivo
uz izdani putni nalog za službeno vozilo i od strane osobe naznačene u putnom nalogu, dok je uporaba za od strane neovlaštenih osoba i za neodobrene namjene, strogo zabranjena te podliježe odgovornosti za zloporabu.

−
−
−
−
−

Članak 19.
Ako se prilikom obračuna za određeno razdoblje (mjesečno do 5. dana u tekućem mjesecu za
protekli mjesec) pokaže da je potrošeno više goriva od realne potrošnje po prijeđenoj kilometraži
na određenoj relaciji, osoba koja je koristila vozilo
za navedu relaciju dužna je odmah dati napismeno
razloge odstupanja od potrošnje goriva.
Rukovoditelji tijela vlasti dužni su odrediti
osobu koja će, prije odobravanja računa za gorivo,
provjeriti usklađenost stanja na računu sa stanjem
na putnom nalogu i na temelju kojeg je natočeno
gorivo i sa zahtjevom na temelju kojeg su Stručne
službe Vlade izdale putno nalog, te utvrditi, da li
je potrošnja goriva razmjerna prijeđenoj kilometraži.

registracija i osiguranje službenog vozila,
zaduženog vozača službenog vozila,
evidencije o izmijeni svih auto dijelova,
evidencije o tehničkoj ispravnosti službenog vozila (pregledu), servisnom pregledu,
evidencije o oštećenjima na službenom vozilu,
evidencije o prijeđenoj kilometraži te utrošku goriva i maziva.

Rukovoditelji tijela vlasti koji duže vozilo 24
sati dnevno, odredit će osobu koja će voditi evidencije iz prethodnog stavka ovog članka.
Za službena vozila koja su na raspolaganju
Stručnim službama Vlade, evidencije iz ovog
članka vode vozači.
Članak 22.
Iznimno, rukovoditelji tijela vlasti mogu odobriti korištenje privatnog vozila za potrebe službenog putovanja, uz naznaku na nalogu za službeno putovanje da se koristi osobno vozilo, i u tom
slučaju se isplaćuje naknada troškova u iznosu od
20% cijene litre goriva po prijeđenom kilometru.
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Članak 23.
Dužnosnici, njihovi savjetnici, državni
službenici i namještenici koji koriste službena
vozila, a ne pridržavaju se odredbi ovog
Pravilnika, podliježu stegovnoj odgovornosti za
povredu službene dužnosti i obvezni su
nadoknaditi materijalnu štetu koja nastane zbog
nedovoljne pozornosti prilikom korištenja i
izdavanja službenog vozila,
Članak 24.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, prestaje
važiti Pravilnik o korištenju i održavanju vozila u
voznom parku Vlade Hercegbosanske županije,
broj 01-7/00 od 7. siječnja 2000. godine.
Članak 25.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-35-1/08
Livno 14. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
Na temelju članka 47. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH" broj: 49/04, 19/05,
52/05, 92/05, 8/06, 24/06 i 70/06), članka 11. stavak 1. Pravilnika o postupku izravnog sporazuma
("Službeni glasnik BiH" broj: 53/06), Vlada Hercegbosanske županije, na sjednici održanoj 14.
veljače 2008. godine, donijela je
PRAVILNIK
o postupku izravnog sporazuma
Članak 1.
Svrha i predmet Pravilnika
(1). Pravilnikom o postupku izravnog sporazuma (u daljnjem tekstu: Pravilnik) definiraju se osnove pripreme i vođenja postupka
izravnog sporazuma u tijelima državne slu-

žbe Hercegbosanske županije, (u daljnjem
tekstu: ugovorno tijelo).
Članak 2.
Definicije i uvjeti za primjenu postupka izravnog sporazuma
(1). Postupak izravnog sporazuma ugovorno tijelo primjenjuje na nabavu roba, usluga ili
radova čiju vrijednost se procijeni na iznos
jednak ili manji od 3.000 KM.
(2). Izravni sporazum je postupak u kojem ugovorno tijelo traži prijedlog cijene ili ponudu od jednog dobavljača, davatelja usluga ili izvođača radova (u daljnjem tekstu:
dobavljač) i pregovara ili prihvaća tu cijenu, kao uvjet za konačan sporazum.
(3). Ukupna godišnja vrijednost svih nabava
putem izravnog sporazuma ne smije prijeći
10% ukupnog godišnjeg proračuna za nabave ugovornog tijela.
Članak 3.
Načela dodjele izravnog sporazuma
(1). U govorno tijelo neće provoditi postupak
izravnog sporazuma s namjerom da se diskriminira ili favorizira bilo kojeg dobavljača.
(2). Postupak izravnog sporazuma ugovorno tijelo će provoditi na način da osigura načela
iz članka 1. Zakona o javnim nabavama
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Zakon).
Članak 4.
Priprema postupka
(1). Procjenjivanje vrijednosti nabava koje se
dodjeljuju postupkom izravnog sporazuma
vrši se sukladno članku 6. st. (5), (7) i (8)
Zakona i članku 8. Naputka o primjeni Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH" broj: 3/05).
(2). Procjenjivanje vrijednosti nabave može se
temeljiti na cijeni iz ponude dobavljača, na
cijenama prethodnih sličnih nabava ili iz
dobavljačevog kataloga ili iz istraživanja
tržišta koje je prethodno urađeno ili je urađeno u vrijeme konkretne nabave putem izravnog sporazuma.
(3). Procijenjena vrijednost nabave mora biti
važeća u trenutku kada ugovorno tijelo zatraži prijedlog cijene ili ponudu od jednog
dobavljača.
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Članak 5.
Odluka o primjeni postupka dodjele izravnog
sporazuma
Nakon primitka ponude jednog dobavljača, a
prije donošenja odluke o nabavi putem izravnog
sporazuma, ugovorno tijelo razmatra, uzimajući u
obzir načelo najefikasnijeg korištenja javnih
sredstava, da li se:
−
prihvaća prijedlog cijene ili pregovora o istoj, ili
−
u slučaju neprihvatljivosti cijene ili nepovoljnog ishoda pregovora, ugovorno tijelo
se obraća drugom dobavljaču da dostavi
prijedlog cijene ili ponudu, ili
−
će odabrati drugu vrstu postupka, definiranu Zakonom.
Članak 6.
Definiranje potreba
(1). Ugovorno tijelo će pažljivo razmotriti svoje zahtjeve koji se odnose na robe, usluge
ili radove.
(2). Zahtjev za prijedlog cijene ili ponuda obuhvaća detaljan opis roba, usluga ili radova
koji se traže, uključujući i relevantne faktore poput količine, kvalitete, tehničkog opisa, estetskih i funkcionalnih zahtjeva, okolišnih osobina, mjesta i roka za isporuku
i/ili slično, a što je primjereno predmetu
nabave.
Članak 7.
Odabir dobavljača
(1). Uzimajući u obzir čl. 2. i 3. ovog Pravilnika, ugovorno tijelo odabire dobavljača kojeg će pozvati i tako provesti aktivnosti nabave.
(2). Prije pozivanja određenog dobavljača, ugovorno tijelo provjerava situaciju na odgovarajućem tržištu roba, usluga ili radova,
posebno tržišnu cijenu roba, usluga ili radova koji su predmet nabave.
(3). U govorno tijelo odabire dobavljača na način koji garantira adekvatnu razmjenu vrijednosti za novac.

(2). Kada se traži prijedlog cijene ili ponudu,
ugovorno tijelo daje dobavljaču dovoljno
vremena da pripremi prijedlog cijene ili
ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost
nabave.
(3). Slijedeći načelo dobre prakse u nabavi,
ugovorno tijelo će odabrati dobavljača koji
je dovoljno kvalificiran da uredno izvrši
ugovor.
(4). Ugovorno tijelo pažljivo ocjenjuje ponuđene robe, radove ili usluge u odnosu na
zahtjeve koji su utvrđeni.
(5). Kada vode pregovore koji se odnose na
prijedlog cijene ili ponudu, ugovorno tijelo
djeluje sukladno dobroj komercijalnoj
praksi.
Članak 9.
Prihvat predložene ili dogovorene cijene i zaključivanje izravnog sporazuma
(1). Ugovorno tijelo osigurava da dogovorena
ili prihvaćena cijena ne bude viša od odgovarajuće tržišne cijene.
(2). Ugovorno tijelo može vršiti nabave izravnim sporazumom na način da zaključi poseban ugovor u pismenoj formi.
(3). Izravni sporazum smatra se zaključenim i
kada ugovorno tijelo prihvati račun ili drugi temelj za plaćanje u slučaju:
−
nabava čija vrijednost iznosi 500,00 KM ili
manje, izravni sporazum smatra se zaključenim uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije;
−
nabava čija vrijednost je veća od 500,00
KM, nabava izravnim sporazumom dokazuje se narudžbenicom ugovornog tijela ili
ugovorom u pisanoj formi.
Članak 10.
Pravo prigovora
(1). U postupku izravnog sporazuma, dobavljač
ima pravo prigovora rukovoditelj u ugovornog tijela, a žalba nije dopuštena.
Članak 11.
(1).

Članak 8.
Provođenje postupka
(1). Ugovorno tijelo informira odabranog dobavljača o svim zahtjevima koji se odnose
na robe, usluge ili radove koji se namjeravaju nabaviti.

Ugovorno tijelo priprema i dostavlja izvješće Agenciji za javne nabave o svakom
ugovoru dodijeljenom sukladno odredbama
ovog Pravilnika, kako je određeno u Naputku o obliku i sadržaju izvješća o provedenom postupku javnih nabava iz poglavlja
III. Zakona ("Sl. glasnik BiH" broj:
101/06).
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Članak 12.
Prijelazne i završne odredbe
(1). Ovaj Pravilnik shodno se primjenjuje i na
ugovorna tijela koja su Proračunom Hercegbosanske županije navedena kao niže
potrošačke jedinice Ministarstva u Vladi
Hercegbosanske županije, a kojima se
sredstva za nabave osiguravaju u Proračunu Hercegbosanske županije.
Članak 13.
(1). Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Narodnim
novinama Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
VLADA
Broj: 01-02-34-1/08
Livno 14. veljače 2008. godine
Predsjednik Vlade
Nediljko Rimac v.r.
***
MINISTARSTVO ZNANOSTI, PROSVJETE,
KULTURE I ŠPORTA
Temeljem članka 81. stavka 3 . Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj 12/04.) i Odluke Općinskog
vijeća o davanju suglasnosti na imenovanje ravnatelja Osnovne glazbene škole Tomislavgrad, broj
01-02-3513/07. od 18.12. 2007. godine, Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa, donosi
ODLUKU
o davanju suglasnosti za imenovanje ravnatelja
Osnovne glazbene škole Tomislavgrad
Članak 1.
Daje se suglasnost za imenovanje Ivana Radoša, profesora glazbene kulture iz Blažuja, za ravnatelja Osnovne glatbene škole, na mandatni period od četiri godine.

Članak 2.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit
će objavljena u "Narodnim novinama HBŽ".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
Ministarstvo znanosti, prosvjete, kulture i športa
Broj: 06-01-34-1540/07
Livno 30. siječnja 2008. godine
Ministrica
Gordana Cikojević v.r.
***
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OBAVIJEST
PRETPLATNICIMA
POZIVAMO VAS DA SE PRETPLATITE NA "NARODNE
NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE"
PRETPLATA NA SLUŽBENO GLASILO ZA 2008. GODINU
IZNOSI 150 KM
Račun za uplatu:161 020 003356 0061 PRORAČUN
Broj organizacijske jedinice proračuna: 11010001
Identifikacijski broj: 4281098220007
Vrsta prihoda: 722631
Šifra općine: 055
INFORMACIJE NA ADRESI:
Stručne službe Vlade
Hercegbosanske županije,
Stjepana II. Kotromanića bb, 34101 Livno
ILI NA TELEFON:
034/200-035

NARODNE NOVINE HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE
SLUŽBENO GLASILO
Uređuje: Zoran Semren, tajnik Vlade Hercegbosanske županije, Livno,
Ulica Stjepana II Kotromanića bb, 80101 LIVNO; telefon 034/200-035,
Izdavač: Stručne službe Vlade Hercegbosanske županije, Livno.
Ulica Stjepana II Kotromanića bb.
List izlazi prema potrebi.
Tisak: “LIST” - Livno.
Naklada: 200 primjeraka.
Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se u roku od 15 dana od dana
izlaska lista iz tiska

