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НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА ИЗ УГЛА ГСРЈС РС
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РЕВИЗИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ КРОЗ 
ЕКСТЕРНУ ЈАВНУ РЕВИЗИЈУ
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 Финансијска ревизија
◦ Ревизија финансијских извјештаја

 Да ли су робе, услуге и радови који су предмет јавних набавки 
коректно презентовани у финансијским извјештајима?

◦ Ревизија усклађености
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ј у ђ
 Да ли су процедуре јавних набавки проведене у складу са 
Законом о јавним набавкама и другим релевантним 
прописима?

 Ревизија учинка
 Да ли су јавне набавке проведене у складу са принципима 
економичности, ефикасности и ефективности?

ОСНОВНА НАЧЕЛА ЈН ИЗ УГЛА ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ НАБАВКАМА
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 Законитост – да ли је провођење набавке и 
додјељивање уговора о јавној набавци у складу са 
поступцима утврђеним законом?

 Конкурентност – да ли су примијењене све
потребне мјере како би се обезбиједила праведна 
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о реб е јере а о б  се обезб јед ла ра ед а 
и активна конкуренција међу добављачима?

 Једнаки третман потенцијалних добављача, 
недискриминација и транспарентност!

 Ефикасност – да ли је постигнут најефикаснији
начин коришћења јавних средстава с обзиром на 
сврху и предмет јавне набавке?
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ПРИМЈЕНА КОНЦЕПТА ‘’ТРИ Е’’ У 
ПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ НАБАВКИ
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 Економичност – да ли су јавне набавке 
проведене уз минимални утрошак јавних 
средстава?

 Ефикасност – да ли је остварен најбољи однос 
ђ      
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између постигнутих резултата и улагања 
повезаних са проведеним поступцима јавних 
набавки?

 Ефективност – да ли су набављене праве ствари, 
тј. да ли набавка има своју стварну сврху?

ПРОМОВИСАЊЕ КОНЦЕПТА ‘’ТРИ Е’’ У 
ЈН ОД СТРАНЕ ОРГАНА ВЛАСТИ
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 истраживање тржишта како би били анимирани 
добављачи који су обично незаинтересовани за 
учешће у јавним набавкама,

 успостављање јавних регистара потенцијалних 
добављача роба, услуга и радова, 
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 финансирање обука за понуђаче из приватног 
сектора којим би им се помогло да истраже тржиште 
продаје које обухвата јавни сектор, 

 подстицање развоја конкурентских услова на 
тржишту,

 успостављање јавно доступних регистара јавних 
набавки и др.  

НАЈЧЕШЋИ ПРОПУСТИ У ЈН – ПОГЛЕД ИЗ 
УГЛА РЕВИЗИЈЕ
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 наручена и набављена добра реално нису потребна 
ентитету јавног сектора – на примјер, ентитет је извршио 
набавку софтвера који се касније уопште не користи или 
његова употреба само дјелимично оправдава утрошена 
средства;

 набавка није предвиђена годишњим планом набавки – осим 
што је покретање поступка јавне набавке која претходно није 

б
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планирана супротно законским прописима, таква набавка лако 
може да доведе до ''пробијања'' буџета, односно утрошка 
средстава или стварања обавеза изнад износа утврђеног 
годишњим буџетом;  

 набављена добра не пружају одговарајућу вриједност за 
утрошена јавна средства, тј. набавка није сврсисходна – на 
примјер, набавка се односи на грађевинске радове на 
изградњи спортско – рекреативног центра у некој мањој 
локалној заједници којег касније користи веома мали број 
спортиста и рекреативаца; 
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НАЈЧЕШЋИ ПРОПУСТИ У ЈН – ПОГЛЕД ИЗ 
УГЛА РЕВИЗИЈЕ
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 наручена добра уопште нису испоручена ентитету или му нису 
испоручена у уговореном року –неусклађеност јавне набавке са законом лако 
може да буде повезана са пословном преваром, па чак и са унапријед 
договореном криминалном радњом, са злоупотребом код избора 
најповољнијег понуђача, итд.; 

 испоручена добра нису у складу са наруџбеницом због одступања у 
квалитету или квантитету – одступање у квалитету указује на вјероватну 
неадекватност добављача, односно квалификовање добављача на основу 
лажних изјава у погледу могућности испуњавања захтјева постављених у 
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лажних изјава у погледу могућности испуњавања захтјева постављених у 
тендерској документацији, док одступање у количини испоручених добара 
може да буде повезано са различитим узроцима на страни добављача и/или 
на страни купца;

 предмети набавке нису евидентирани у пословним евиденцијама 
ентитета јавног сектора – овај пропуст неопходно не мора бити повезан са 
неусклађеношћу поступка јавне набавке – могуће је да се само ради о 
неадекватном функционисању система интерних контрола;

 набавка није обављена према прописаним правилима; 
 током процеса набавке почињена је превара, итд.

КЉУЧНИ КОРАЦИ У РЕВИЗИЈИ ЈАВНИХ 
НАБАВКИ
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 Провјера функционалности система интерних 
контрола код ревидираног субјекта
◦ У процјени квалитета и поузданости система интерних контрола 
у вези са јавним набавкама ревизори, поред осталог, провјеравају
да ли у ревидираном субјекту постоји организациона структура 
која подржава ефикасну интерну контролу над свим, а посебно 

ј   ј  б
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значајним процесима јавних набавки

 Суштинска испитивања – детаљни аналитички 
поступци
◦ Опредјељење ревизора у погледу обима и начина провођења 
суштинских испитивања високо ризичних процеса јавних 
набавки темељи се на претходној анализи система интерних 
контрола код ревидираног субјекта и фактора који утичу или 
могу да утичу на њега. 

ЕФИКАСАН И ЕФЕКТИВАН СИСТЕМ 
ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА У ЈН
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 све набавке иницирају и одобравају овлашћени службеници,
 извршено је одговарајуће раздвајање овлашћења и одговорности у вези са свим 

поступцима јавних набавки, од планирања до одобравања плаћања и евидентирања, 
 избор добављача врши се у складу са законским прописима којима је регулисана област 

јавних набавки, уз остварење потпуне транспарентности и конкурентности, као и 
ефикасности и ефективности, 

 редовно се врши контрола примљених роба, услуга и радова у квалитативном и 
квантитативном смислу и провјера усклађености са потписаним уговорима,

 врши се правовремено извјештавање о проведеним поступцима јавних набавки, како 
надлежних руководиоца унутар ентитета  тако и надлежних државних тијела
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надлежних руководиоца унутар ентитета, тако и надлежних државних тијела,
 прије плаћања обавеза према добаљачу редовно се проводи формална и суштинска 

контрола исправности фактура и друге релевантне књиговодствене документације, као и 
ликвидирање свих докумената прије слања у финансије и рачуноводство, 

 све рекламације уложене добављачима прате се до окончања поступка (не)прихватања, а 
примљена књижна одобрења узимају се у обзир приликом измирења обавеза према 
добављачима,

 све нереализоване наруџбе, наруџбе које нису фактурисане и неплаћене фактуре могуће је
једноставно идентификовати, 

 све трансакције које се тичу набавки исправно се класификују и уносе у главну књигу, уз 
усаглашавање стања са подацима у релевантним помоћним књигама (на примјер, књизи 
инвентара), итд.
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КАРАКТЕРИСТИКЕ ЕФИКАСНОГ СИСТЕМА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ
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 набавке су детаљно планиране, 

 планови набавки су одобрени од стране надлежних органа или лица, 

 дефинисани су интерна правила и процедуре за ефикасно спровођење набавки и 
идентификована су лица задужена за процес јавних набавки,

 прије утврђивања плана јавних набавки проводе се анализе стварних потреба, референтног 
тржишта, расположивости ресурса, очекиваних ефеката и сл.,

 обезбијеђене су неопходне претпоставке како би се добио жељени квалитет предмета 
набавке  
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набавке, 

 изабран је одговарајући поступак јавне набавке,

 рокови испоруке робе, радова или услуга су одговарајући;

 субјект ревизије је извршио одговарајућу идентификацију и процјену ризика повезаних са 
планираном набавком и предузео све неопходне мјере како би се заштитио од могућих 
штетних посљедица,

 уговори са добављачима су у потпуности извршени, без значајних измјена и допуна, а 
евентуалне измјене и допуне доказане су као економски оправдане, 

 менаџмент субјекта ревизије разматра извјештаје о набавкама и врши властите оцјене 
ефикасности проведених набавки, итд.

ОБЈАВЉИВАЊЕ ПЛАНА 
ЈАВНИХ НАБАВКИ
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 Претходно важећим Законом о јавним 
набавкама БиХ уговорним органима није била 
дефинисана обавеза доношења плана јавних 
набавки;

 Новим законом је та обавеза утврђена, али само 
 б  ћ   0 000   80 000 КМ 
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за набавке веће од 50.000, односно 80.000 КМ 
(објава у року од 60 дана од усвајања буџета –
финансијског плана)

 Како и када се планирају јавне набавке у складу 
са прописима којима се регулише буџетски 
систем?

ОЦЈЕНА РЕГУЛАРНОСТИ ЈАВНИХ 
НАБАВКИ ОД СТРАНЕ РЕВИЗИЈЕ
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 регуларна процедура набавке не значи да је она 
истовремено и економски оправдана, па се 
оцјена о степену подударности са дефинисаним 
правилима директно не може употребљавати у 
сврху оцјене сврсиходности набавке;
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сврху оцјене сврсиходности набавке;

 објективни ризик да нека набавка може бити 
проведена у складу са законом, а да при том 
може бити и потпуно несврсисходна повећава 
ризик од неефикасног и неефективног трошења 
јавних средстава
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ОГРАНИЧАВАЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ
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 Ревизија јавних набавки јепоказала да су неки 
уговорни органи постављали критеријуме за 
квалификацију понуђача који су имали ограничавајуће 
ефекте на конкуренцију; примјери:
 захтијевање тачно одређеног броја радника са специфичним 

ј

2/15/2015

квалификацијама, 
 захтијевање промета или прихода које је понуђач остварио у 
последње три године несразмјерних вриједности уговора, 

 захтијевање прекомјерне механизације која служи за извођење 
радова, 

 захтијевање посебних техничких спецификација за механизацију 
уз назнаку да је у власништву понуђача, 

 захтјев да су претходно извршени исти или слични уговори у 
износима најмање у вриједности потенцијалног уговора, итд. 

ВРЕДНОВАЊЕ ПОНУДА
14

 Критеријум најповољније цијене – обично се 
користи за избор најповољнијег понуђача

 Критеријум економски најповољније понуде –
(под)критеријуми морају бити описани, 
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вредновани и морају стајати у логичкој вези са 
предметом набавке; уговорни орган сваком 
подкритеријуму у конкурсној документацији 
треба да одреди релативни значај (пондер)

ПРИМЈЕРИ ЗЛОУПОТРЕБЕ КРИТЕРИЈУМА
15

 Претходна сарадња (договор) понуђача са 
уговорним органом

 Услови плаћања уз непрецизне клаузуле нпр., 
рок плаћања до годину дана)
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 Уплата аванса одабраном добављачу иако није 
уговорено авансно плаћање
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ПОСТУПЦИ ЈАВНИХ НАБАВКИ
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 Вриједност јавне набавке процјењује уговорни орган на 
почетку поступка

 Ова вриједност опредјељује врсту поступка за додјелу уговора о 
набавци 

 Основни и редовни поступци:
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 отворени и 
 ограничени поступак. 

 преговарачки поступак, са или без обавјештења, 
 такмичарски дијалог 
 конкурс за израду идејног рјешења, 
 конкурентски захтјев за достављање понуда
 директни споразум

ПРОПУСТИ У ВЕЗИ СА ОДАБРАНИМ 
ПОСТУПЦИМА

17

 Не врши се процјена вриједности укупних 
набавки истоврсне робе или услуга

 Пробијање буџета за набавке директним 
споразумом (изнад 10% буџета за набавке)
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 Недозвољено дијељење јединствене набавке у 
циљу избјегавања отвореног поступка

 Примјена конкурентнског поступка без обзира 
што је укупна вриједност набавке виша од 
лимита дозвољеног за тај поступак

ПРОПУСТИ У ВЕЗИ СА ТЕНДЕРСКОМ 
ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

18

 Дефинисање цијене роба, услуга или радова по јединици мјере,
без уписивања укупних или стварно потребних количина

 Збир утврђених цијена по јединици мјере одређује 
најповољнију понуду

 Збир појединачних вриједности одређује најповољнију понуду
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 Збир појединачних вриједности одређује најповољнију понуду

 Нуђење алтернативних материјала са различитим јединичним 
цијенама

 Не раздвајање текућег одржавања од адаптације и 
реконструкције

 Давање тендерске документације добављачима

 Преписивање техничке спецификације добављача
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ПРОПУСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА О 
НАБАВЦИ

19

 у потпуности се не документује стварни настанак фактурисаних и реално 
извршених радова,

 извјештаји надзорног органа су типски и садрже само информацију да су 
радови изведени у складу са уговором и налогом, 

 поједини радови из предрачуна нису извршени, а износи који су 
фактурисани идентични су уговореној вриједности, 
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 фактуре од стране извођача радова прихватају се без формалне и суштинске 
контроле уговорених услова, 

 прихватају се фактуре (са прилозима о извршеним радовима) које је веома 
тешко или их је немогуће упоредити са цијенама

 прихватају се непредвиђени радови као и вишкови радова без образложења и 
констатација да су исти заиста и потребни, 

 уочена су кашњења извођача у погледу извођења радова која нису 
санкционисана иако се један од критеријума односи на рок извођења радова, 

 ретроактивна примјена процедура и поступка јавне набавке, итд.

ПРИМЈЕР 1. –
НЕДОЗВОЉЕНО ДИЈЕЉЕЊЕ НАБАВКИ

20

 Набавке угоститељских услуга у најмањем износу од 24.799 КМ и набавка геодетских
услуга у најмањем износу од 12.112 КМ вршене су на основу више проведених директних
поступака. Набавке роба и услуга за потребе репрезентације и одржавања манифестација
у најмањем износу од 250.000 КМ вршене су директним поступком. Набавке радова на
одржавању јавне расвјете у износу од најмање 394.583 КМ, набавке радова на одржавању
макадамских путева у износу од најмање 211.811 КМ, те набавка радова на одржавању
улица са асфалтним коловозом у износу од најмање 184.522 КМ вршене су према више
проведених поступака по конкурентском захтјеву за доставу понуда без објаве
обавјештења о набавци и једна набавка радова путем директног споразума у вриједности
од 6 792 КМ Према наведеном нису испоштоване процедуре дефинисане чланом
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од 6.792 КМ. Према наведеном, нису испоштоване процедуре дефинисане чланом
6. став 8 Закона о јавним набавкама БиХ, којим је дефинисано да уговорним
органима није дозвољено дијељење предмета уговора са намјером
избјегавања примјене поступака утврђених овим законом, те да уговор може да
се дијели само ако су сви дијелови тако подијељеног уговора предмет истог поступка о
јавној набавци који је у складу са одредбама овог закона одабран за тај цјелокупни
уговор.

 На основу напријед наведеног, за набавке услуга, роба и радова за ревидирани период у
најмањем износу од једног милиона КМ, нису вршене процјене укупне
вриједности набавки како је то дефинисано чланом 6. став 1 Закона о јавним
набавкама БиХ, којим је дефинисано да вриједност уговора о јавној набавци
процјењује уговорни орган на почетку поступка набавке у складу са одредбама од става
(5) до става (8) овог члана.

ПРИМЈЕР 2. –
НАРУШАВАЊЕ ОСНОВНИХ НАЧЕЛА ЈН
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 Значајан број одступања: извршењe радова/услуга тј. датуми рачуна прије
закључених уговора, веома кратки рокови завршетка радова, именовање
надзорног органа значајно након што су радови прихваћени, израда пројектне
документације након што су радови изведени и примљени, непланирање
неопходних елемената набавке уз накнадно проширење инвестиција, набавке
услуга за које постоји развијено тржиште по знатно вишој цијени од
уобичајене итд. – указује на нарушавање основних начела Закона о
јавним набавкама БиХ (чл 1 – Сврха и предмет Закона“) којима се
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јавним набавкама БиХ (чл. 1 – „Сврха и предмет Закона ) којима се
дефинишу права, дужности и одговорности учесника у поступку набавки и
поступку контроле јавних набавки ради осигурања најефикаснијег начина
употребе јавних средстава, уз осигурање правичне и активне конкуренције
међу потенцијалним добављачима и остваривање једнаког третмана,
недискриминације и транспарентности.

 За значајан број и вриједност овако спроведених набавки нису била
обезбијеђена расположива буџетска средства што није у складу са
одредбама Закона о буџетском систему Републике Српске, у погледу
буџетске ликвидности у оквирима оперативних финансијских планова (чл. 39
став (2) и (3), те чл. 42. у погледу могућих мјера).
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ПРИМЈЕР 3. –
НАБАВКА ИЗГРАЂЕНИХ НЕКРЕТНИНА

22

 Куповину завршених стамбених јединица, позивом на
члан 5е) Закона о јавним набавкама БиХ, уговорни
орган провео је путем јавног позива за достављање понуда
(достављена само једна понуда).

 Уговорни орган је провео отворени поступак за избор
понуђача за изградњу стамбене зграде У тендерској
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понуђача за изградњу стамбене зграде. У тендерској
документацији, уговорни орган је утврдио услове за
квалификацију, захтијевајући ревидиране
финансијске извјештаје за 2009., 2010. и 2011. годину,
чиме је ограничио учешће понуђача и прекршио принцип
њиховог једнаког третмана. Извршио је избор понуђача а
број примљених понуда је био мањи од 3 (2 понуде
квалификоване по оцјени уговорног органа), што није у
складу са чл. 1., 12. и 25. Закона о јавним набавкама
БиХ.

ПРИМЈЕР 4. –
НАРУШАВАЊЕ ОСНОВНИХ НАЧЕЛА ЈН

23

Ревизијом узорком одабраних набавки утврђено је сљедеће:
 одлукама о покретању поступака јавне набавке нису наведена планирана средства за

набавку, позиција са које се набавка финансира и да ли је набавка планирана одређеним
програмом активности,

 уговорни орган није у тендерској документацији раздвојио радове који се односе на
изградњу и реконструкцију и радове који се односе на одржавање,

 уговорни орган није у потпуности примијенио квалификационе захтјеве предвиђене
моделом стандардне тендерске документације (нпр. захтијевао је изјаву понуђача да су
измирене пореске обавезе и обавезе према ванбуџетским фондовима, а није захтијевао
изворне документе издате од стране надлежних органа) што није у складу са ставом
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изворне документе издате од стране надлежних органа), што није у складу са ставом
2. члана 23. Закона о јавним набавкама, којим је дефинисано да увјерења морају
бити издата искључиво од надлежних органа, а никако од понуђача,

 није у потпуности документован настанак извршених радова (не постоје отпремнице,
документи о пријему и уградњи материјала и др.),

 код већине потписаних уговора није прецизно утврђен рок плаћања а појединим
добављачима је исплаћиван аванс иако таква могућност није предвиђена тендерским
условима нити је уговорена са добављачима,

 извјештаји надзорног органа су типски и садрже само информацију да су радови
изведени у складу са уговором и налогом, иако код појединих радова постоје одступања
између уговорених количина, количина за које су издати налози и фактурисаних
количина, поједини радови из предрачуна нису извршени, а износи који су фактурисани
једнаки су уговореној вриједности, итд.

ПРИМЈЕР 5. –
НАБАВКА ПО СИСТЕМУ ‘’СТАРО ЗА НОВО’’

24

Управа ревидираног субјекта је покренула поступак јавне набавке путем
отвореног поступка – Набавка путничких возила по принципу замјене старо за
ново, процијењене вриједности 140.000 КМ, а обавјештење о набавци
објављено је 25.03.2013. године. Дана 05.04.2013. године Агенција за јавне
набавке обратила се субјекту дописом у којем га обавјештава да је у складу са
чланом 1. Правилника о мониторингу поступака јавних набавки („Службени
гласник Босне и Херцеговине“, број: 46/08 и 50/10) вршен мониторинг
обавјештења о напријед наведеној набавци. Агенција у допису наводи да Закон
ј б Б Х ј б “
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о јавним набавкама БиХ не познаје набавку по принципу „старо за ново“ те
образлаже да се у поступку јавне набавке нових возила не могу истовремено
продавати стара возила, као дио јединственог поступка јавне набавке. У
поступку набавке роба, услуга и радова уговорни орган обавезан је
примјењивати Закон о јавним набавкама БиХ, а за продају потребно је да
примјењује правила јавне лицитације, те је сходно члану 6. став (1) и члану 8
став (1) Правилника о мониторингу поступака јавних набавки, у достављеном
допису, Агенција указала на напријед наведене неправилности и дала
препоруку за отклањање истих. По добијању наведеног дописа од стране
Агенције, управа ревидираног субјекта није поступила у складу са чланом 7.
Правилника о мониторингу поступака јавних набавки, већ је наставила
поступак јавне набавке и закључила уговор о јавној набавци аутомобила по
принципу замјене старо за ново.
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ЗАКЉУЧАК
25

 Примјена Закона о јавним набавкама не би се 
смјела посматрати нити тумачити само или 
искључиво кроз његове одредбе

 Јасно да циљеви који су дефинисани у ЗЈН, 
б  ф  (  ф )   б  
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посебно ефикасност (и ефективност) не могу бити 
испуњени само на основу поштивања прописаних 
правила за јавне набавке роба, услуга и радова

 Системски приступ – Закон о јавним набавкама, 
Закон о буџетском систему, Закон о извршењу 
буџета, Закон о задуживању дугу и гаранцијама, 
Закон о РиР, ...


