Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegbosanska županija
OPĆINA TOMISLAVGRAD
OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 02-19-161/21
Tomislavgrad, 11.02.2021. god.
Na temelju članka 33. i 34. Zakona o javnim nabavama ("Službeni glasnik BiH", 39/14),
načelnik Općine Tomislavgrad raspisuje:
NATJEČAJ
za izradu idejnog rješenja Uređenje groblja Karaula
(ponovljeni postupak)
Pokreće se postupak nabave – Natječaj za izradu idejnog rješenja Uređenje groblja Karaula
s ciljem dodjele nagrada pobjednicima.
1. PREDMET NABAVE
Izrada idejnog rješenja uređenja groblja Karaula u Tomislavgradu, prema projektnom
zadatku.
2. NARUČITELJ
Općina Tomislavgrad,
Mijata Tomića 108, 80240 Tomislavgrad
telefon: +387 34 356 400
e-mail: opcina.tg@tel.net.ba
Kontakt osoba: Zdravko Krišto, dipl. ing. građ, tel. 034/356-432
Odgovorna osoba: Načelnik općine, Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr.
3. PROJEKTNI ZADATAK
Projektnim zadatkom definiraju se smjernice za izradu idejnog projekta Uređenje groblja
Karaula u zoni obuhvata predmetnog zahvata.
Predmet zahvata je uređenje groblja Karaula, a obuhvaća sljedeće katastarske čestice:
k.č. 1615, k.č. 1612, k.č 1612/1, k.č. 1611/2, k.č. 1613, k.č. 1793/1, k.č. 1794/2, k.č. 1795/8,
k.č. 1796/2, k.č. 1797/6, k.č. 1614/1 u K.O Tomislavgrad koje su omeđene gradskim ulicama i
magistralnim cestama i to: Ulica Tabašnica k.č 2335/1, put za Letku k.č 1608, ul. Ivana
Mamića Ićole koja je magistralna cesta M 15 Tomislavgrad-Šujica k.č. 2352/3 i spojem
obilaznice i ul. Tabašnica k.č. 1797/7, k.č 1796/4, k.č. 1795/10, k.č 1794/5, k.č. 1793/5, k.č.
1793/4, k.č. 1614/3, k.č. 1614/3, k.č.1614/1 i k.č. 1793/2 u vlasništvu su Općine
Tomislavgrad, u dijelu 1/1, tereta nema.
Površina prostora je 35.176,00 m2.

Kod izrade idejnog projekta potrebno je predložiti rješenje tako da se poštuju okolne zadane
kote ulica prema istoku i zapadu (nogostup i zid uz ul. Tabašnica i ulica Ivana Mamića Ićole obilaznica), novoprobijena prometnica s južne strane.
Projektirati u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine HBŽ“, broj 12/14)
i Zakonom o građenju („Narodne novine HBŽ“, broj 3/16).
4. NATJEČAJNI ELABORAT
Naručitelj stavlja natjecateljima na raspolaganje u digitalnom obliku postojeću geodetsku
situaciju budućeg obuhvata projekta Uređenje groblja Karaula.
5. SADRŽAJ NATJEČAJNIH RADOVA
Natječajni rad treba sadržavati idejni projekt u tvrdoj kopiji i u digitalnom obliku na CD-u, a
rješenje treba prikazati u tlocrtu i presjeku, te u 3D-u vidljivo sa svih strana u prikladnom
mjerilu 1:200 ili većem. Idejni projekt obvezno treba sadržavati troškovnik radova s
projektantskom procjenom.
Idejni projekt će uključivati:
1. Detaljni plan uređenja groblja Karaula
2. Idejni projekt središnjeg objekta za ispraćaj pokojnika
3. Idejni projekt izgradnje i uređenja oproštajnog trga ( građevni dio)
4. Idejni projekt spomen kosturnice
5. Idejni projekt instalacija (elektro-rasvjeta i oborinske kanalizacije)
6. Idejni projekt opreme i hortikulturnog uređenja partera
7. 3-D prikaz trga sa svih zanimljivih točaka
8. Troškovnik radova za sljedeće stavke:
- Središnjeg objekta za ispraćaj pokojnika
- Oproštajni trg
- Ogradni zidove sa nogostupima oko cijelog kompleksa groblja
Natječajni rad, pored naprijed navedenog, treba sadržavati:
- Rok izrade glavnog projekta,
- Cijenu izrade glavnog projekta,
- Rok valjanosti ponude, koji ne smije biti kraći od 60 dana
6. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE
A) estetika i originalnost (nosi 40 bodova)
B) funkcionalnost (nosi 30 bodova)
C) cijena izrade glavnog projekta (nosi 30 bodova)
Način vrednovanja kriterija
A. Estetika i originalnost
Od pristiglih natječajnih radova svaki član povjerenstva dodjeljuje ocjenu 5 onom radu za koji
smatra da je najbolji po ovom kriteriju, drugom radu dodjeljuje ocjenu 3 i trećem radu ocjenu
1. Preostali radovi dobivaju ocjenu: 0.

Radu koji dobije najviši zbroj ocjena po ovom kriteriju dodjeljuje se 40 bodova, a preostalim
radovima bodovi se dodjeljuju razmjerno odnosu između zbroja ocjena rada koji se boduje i
zbroja ocjena najbolje ocjenjenog rada.
E= (Y/X)*40
E- Broj bodova koji se dodjeljuje po kriteriju estetika i originalnost
X- zbroj ocjena po kriteriju estetika i originalnost koji je osvojio najbolje ocjenjeni rad
Y- zbroj ocjena po kriteriju estetika i originalnost koji je osvojio rad koji se boduje
B. Funkcionalnost
Od pristiglih natječajnih radova svaki član povjerenstva dodjeljuje ocjenu 5 onom radu za koji
smatra da je najbolji po ovom kriteriju, drugom radu dodjeljuje ocjenu 3 i trećem radu ocjenu
1. Preostali radovi dobivaju ocjenu: 0.
Radu koji dobije najviši zbroj ocjena po ovom kriteriju dodjeljuje se 30 bodova, a preostalim
radovima bodovi se dodjeljuju razmjerno odnosu između zbroja ocjena rada koji se boduje i
zbroja ocjena najbolje ocjenjenog rada.
F= (Y/X)*30
F- Broj bodova koji se dodjeljuje po kriteriju funkcionalnost
X- zbroj ocjena po kriteriju funkcionalnost koji je osvojio najbolje ocjenjeni rad
Y- zbroj ocjena po kriteriju funkcionalnost koji je osvojio rad koji se boduje
C. cijena izrade glavnog projekta
Natječajnom radu koji sadrži najnižu cijenu izrade glavnog projekta, dodjeljuje se 30 bodova.
Preostalim radovima dodjeljuju se bodovi razmjerno odnosu cijene koju je ponudio autor rada
s najnižom ponuđenom cijenom izrade glavnog projekta i cijene izrade glavnog projekta koju
je ponudio autor čiji rad se ocjenjuje.
P= (X/Y)*30
P- Broj bodova koji se dodjeljuje po kriteriju cijena izrade glavnog projekta
X- cijena izrade glavnog projekta koju je ponudio autor s najpovoljnijom ponudom
Y- cijena izrade glavnog projekta koju je ponudio autor čiji se rad boduje
7. ALTERNATIVNE PONUDE
Sudionici imaju pravo ponuditi samo jedan rad. Nisu dozvoljeni alternativni natječajni radovi.
8. PREUZIMANJE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE
Natječajna dokumentacija za izradu idejnog rješenja može se preuzeti osobno u uredu broj 23,
putem e-maila ili putem pošte uz prethodni pisani zahtjev za dostavu dokumentacije.
9. ADRESA ZA DOSTAVLJANJE NATJEČAJNIH RADOVA
OPĆINA TOMISLAVGRAD, Mijata Tomića 120, 80240 Tomislavgrad.

Radovi se predaju osobno u Centru za usluge građana Općine Tomislavgrad (šalter sala) ili
putem pošte na gore navedenu adresu do krajnjeg datuma za prijem radova, s naznakom:
"NATJEČAJNI RAD ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA GROBLJA
KARAULA - NE OTVARAJ" .
Bilo koji troškovi koje imaju sudionici vezano za sudjelovanje u natječaju ne obvezuju
ugovorno tijelo, niti isto snosi bilo kakvu odgovornost ili naknadu štete sudionicima.
10. PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja imaju sve fizičke osobe (pojedinci ili sa suradnicima) koje posjeduju
obrazovanje iz oblasti arhitekture, građenja, urbanizma, likovnih primijenjenih umjetnosti ili
dugih umjetničkih usmjerenja i pravne osobe registrirane za obavljanje naprijed navedenih
djelatnosti u skladu s važećim propisima u BiH.
Zaposlenici naručitelja, članovi povjerenstva za odabir radova, kao i svi ostali koji bi narušili
ravnopravnost natjecatelja ili neovisno odlučivanje povjerenstva ne mogu kao natjecatelji ili
ponuditelji sudjelovati u Natječaju.
11. NAČIN DOSTAVLJANJA NATJEČAJNIH RADOVA
Autori svoje radove, kao i dokaze za ispunjavanje uvjeta Natječaja, dostavljaju u jednoj
zapečaćenoj neprozirnoj kuverti označenoj s identifikacijskom šifrom, koja se sastoji od dva
slova abecede i četiri broja, koja se upisuje u desnom gornjem kutu kuverte. Kuverta ne smije
sadržavati oznaku autora niti bilo koje druge oznake koje mogu narušiti anonimnost autora.
Ova kuverta sadrži dvije kuverte i to:
- jednu neprozirnu i zatvorenu kuvertu s oznakom "AUTOR" na sredini i identifikacijskom
šifrom u desnom kutu iste, u kojoj su sadržani sljedeći podaci:
a) za fizičke osobe: ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adresa, dokaz o
posjedovanju valjane diplome arhitekture, urbanizma, građevine, likovnih i primijenjenih
umjetnosti ili nekog drugog umjetničkom usmjerenja; izjava da je priloženi rad autorsko djelo
(ovjerena), te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja
prenosi na Općinu Tomislavgrad ukoliko bude među nagrađenima.
b) za pravne osobe: ovjerena fotokopija identifikacijskog broja, izvod iz sudskog registra za
obavljanje predmetne djelatnosti ili ekvivalentni dokument, izjava da je priloženi rad autorsko
djelo (ovjerena), te izjava autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog
rješenja prenosi na Općinu Tomislavgrad ukoliko bude među nagrađenima.
- drugu neprozirnu i zatvorenu kuvertu s naznakom: "NATJEČAJNI RAD" na sredini i u
desnom kutu iste identifikacijska šifra u kojoj je sadržan natječajni rad sa svim zahtijevanim
prilozima iz ovog Natječaja. Svaki prilog na poleđini mora sadržavati naznačenu šifru.
Svako drugo označavanje natječajnog rada, koje bi moglo ugroziti anonimnost autora, povlači
isključivanje natječajnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi povjerenstvo.
Omotnicu s natpisom "AUTOR" otvara natječajno povjerenstvo tek nakon donošenja odluke.
Sudionici natječaja prihvaćaju uvjete Natječaja činom predaje svog natječajnog rada.

12. NAGRADE
Za provođenje ovog javnog natječaja određen je nagradni fond od 20.000,00 KM neto.
Ako do određenog roka prispiju najmanje 3 (tri) rada, koji su stručno izrađeni i odgovaraju
uvjetima Natječaja, Povjerenstvo za odabir radova će dodijeliti sljedeće nagrade u točnom
neto iznosu i rasporedu kako slijedi:
Broj nagrada i neto iznos:
I. nagrada 15.000,00 KM
II. nagrada 4.000,00 KM
III. nagrada 1.000,00 KM.
Ukoliko je broj prispjelih radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja
manji od 3 (tri), Povjerenstvo će dodijeliti manji broj nagrada u iznosu/iznosima i rasporedu
kako je gore navedeno.
Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja).
Naručitelj će nagrade natjecateljima isplatiti u roku od 30 (trideset) dana po objavi odabranih
rješenja
Nagrade, koje natjecateljima dodjeljuje povjerenstvo za odabir radova u skladu s uvjetima
Natječaja, natjecateljima plaća naručitelj temeljem ispostavljenog računa sukladno zakonskim
propisima.
13. POVJERENSTVO ZA ODABIR RADOVA
Načelnik Općine Tomislavgrad imenovat će povjerenstvo za odabir i ocjenu radova u sastavu
5 (pet) članova.
Povjerenstvo će završiti s radom u roku od 15 dana od zadnjeg dana predviđenog za predaju
natječajnih radova. Povjerenstvo može ocijeniti da pristigli radovi nisu zadovoljili sa stajališta
jednog ili više elemenata iz kriterija za ocjenjivanje, a za koje ocjeni da su bitni kod analize,
te u tom slučaju nije obvezno dodijeliti nagradu. O rezultatima ocjene natječajnih radova,
kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na dostavljene adrese, a nagrađeni autori i
telefonskim putem. Nakon ocjene radova procedura nabave će se nastaviti u skladu sa
člankom 33. Zakona o javnim nabavama. Nagrađeni radovi činom otkupa postaju vlasništvo
Općine Tomislavgrad. Nenagrađeni radovi se vraćaju putem pošte na dostavljene adrese ili se
mogu preuzeti osobno u roku od 10 dana od obavještavanja o rezultatima Natječaja.
14. RADOVI KOJI SE NE RAZMATRAJU
Iz Natječaja će se isključiti radovi koji nisu izrađeni u skladu s Projektnim zadatkom i
Uvjetima Natječaja odnosno:
a) Koji su pristigli poslije roka navedenom u uvjetima Natječaja
b) Koji ne sadrže priloge navedene u uvjetima Natječaja

c) Čija oprema rada nije u skladu s uvjetima Natječaja
d) Koji nisu u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom, Projektnim zadatkom i ostalim
uvjetima Natječaja
15. ZAVRŠNE ODREDBE
Naručitelj ima pravo prema potrebi angažirati kao konzultanta i druge stručne osobe, ako se
za to pokaže potreba.
Natjecatelj predajom natječajnog rada prihvaća uvjete Natječaja te pristaje na javno izlaganje
i publiciranje rada.
Dokumentaciju priloženu u podlogama Natječaja, natjecatelji smiju koristiti isključivo u svrhu
izrade natječajnog rada.
Naručitelj natječaja dodjelom nagrade stječe autorsko pravo nad radovima i ima pravo
korištenja i publiciranja radova za službene potrebe.
Daljnja razrada projektne dokumentacije (glavni projekt) u dogovoru s naručiteljem ugovorit
će se s prvonagrađenim autorom nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave
bez prethodne objave.
Naručitelj natječaja će izradu projektno-tehničke dokumentacije koja slijedi nakon natječaja
povjeriti autoru prvonagrađenog rada, odnosno osobi ovlaštenoj za projektiranje koju predloži
autor nagrađenog rada, koji je zadovoljio uvjete, a koja stječe pravo ugovaranja izrade
projektno-tehničke dokumentacije pregovaračkim postupkom javne nabave bez prethodne
objave, pod uvjetom da kod nagrađenog autora nisu utvrđeni razlozi za njegovo isključenje i
da je dokazana tražena pravna i poslovna sposobnost i tehnička i stručna sposobnost.
Kod sklapanja ugovora o izradi projektne dokumentacije izabrani autor se obvezuje
odgovorno surađivati s naručiteljem.
Sudionicima natječaja koji ne budu nagrađeni, radovi se vraćaju.
Početak natječaja je datum objave obavijesti na Portalu javnih nabava.
Rok za dostavu natječajnih radova je 09.04.2021. godine do 12,00 sati. Svi predani radovi
moraju stići kod Naručitelja do navedenog termina.
Obavijest o rezultatima natječaja bit će dostavljeni svim natjecateljima putem e-maila i
poštom, najkasnije 10 (deset) dana od završetka rada povjerenstva za odabir radova.
OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Buntić, mag.oec./mag.agr.

