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НОВИ ИНСТИТУТИ ИЗ ДИРЕКТИВА 
ЕУ САДРЖАНИ У НАЦРТУ ЗЈН

Драгана Рибић, дипл.правник 

Нови институти из Директива ЕУ

� ЈЕДИНСТВЕНИ РЈЕЧНИК ЈАВНИХ НАБАВКИ (Common
Procurement Vocabulary) –ЈРЈН - референтна
номенклатура која се примјењује у поступку јавне
набавке за опис роба, радова и услуга,

� позивање на ознаке и називе из ЈРЈН-a код описа
предмета набавке у обавјештењу о јавној набавци и
тендерској документацији,

� садржи осам цифара, у земљама ЕУ се користи
напредна верзија из 2007.године,

� услове примјене прописаће Савјет министара
посебном одлуком,

� значајно због електронске објаве обавјештења

Нови институти из Директива ЕУ

CPV ознака Опис

34350000-5 Гуме за тешка и лака возила

34351000-2           Гуме за лака оптерећења

34351100-3 Гуме за аутомобиле

34352000-9           Гуме за тешка оптерећења

34352100-0           Гуме за камионе

34352200-1           Гуме за аутобусе
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Нови институти из Директива ЕУ

� РЕЗЕРВИСАНИ УГОВОРИ – право учешћа само за
кандидате, односно понуђаче који запошљавају
више од 50% лица са инвалидитетом,

� у обавјештењу о јавној набавци се мора назначити да
се ради о резервисаном уговору.

Нови институти из Директива ЕУ

� ТАКМИЧАРСКИ ДИЈАЛОГ

� за изузетно сложене предмете набавке када у.о. није
у могућности прецизно навести технички опис
предмета набавке и правне и финансијске услове
пројекта,

� обавезна примјена критеријума економски
најповољније понуде,

� одабир кандидата за учешће у такмичарском
дијалогу,

� фаза дијалога-расправа о понуђеном рјешењу,

� на основу одредница одабраног рјешења достављају
се коначне понуде.

Нови институти из Директива ЕУ

� ПРЕТХОДНО ИНФОРМАТИВНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ

� oбјавом овог обавјештења скраћују се рокови у току
провођења поступка - једна врста најаве поступка за
наредну годину,

� код набавке роба – укупну процјењену вриједност
уговора или оквирних споразума по групама
производа које УО намјерава додјелити у следећих
12 мјесеци,

� код набавке услуга – укупну процјењену вриједност
уговора или оквирних споразума у свакој од
категорија из Анекса 2 Дио А,

� Код набавке радова – битна обиљежја уговора или
оквирних споразума које УО намјерава додјелити.
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Нови институти из Директива ЕУ

� код међународног отвореног поступка рок од 45 дана
који се рачуна од дана слања на објаву обавјештења
о набавци на Порталу јавних набавки се скраћује на
25 дана,

� код отвореног поступка рок се скраћује са 20 на 13
дана,

� код ограниченог поступка и преговарачког поступка
са објавом обавјештења о набавци рокови 30+35 се
скраћују на 15+15 дана,

� УСЛОВ: да су у ПИО биле садржане све информације
које требају бити садржане у обавјештењу о набавци
и да је ПИО послано на објављивање најмање 52
дана, а највише 12 мјесеци прије слања обавјештења
о набавци

Нови институти из Директива ЕУ

� РАЗЛОЗИ ЗА ОДБАЦИВАЊЕ ЗАХТЈЕВА/ПОНУДЕ

� ако понуђач у понуди не наведе цијену, него наведе
да ће понудити цијену која је за одређени постотак
или вриједност нижа од понуде са најнижом цијеном,

� не достави захтјевану гаранцију за понуду,

� достави понуду за више лотова него што је УО
дозволио,

� достави алтернативну понуду која није допуштена,

� ако понуђач није прихватио исправку рачунске
грешке,

� ако понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из
тендерске документације,

� у другим оправданим случајевима.

Нови институти из Директива ЕУ

� СЕКТОРСКИ УГОВОРНИ ОРГАНИ

� уговорни органи који обављају дјелатности на
подручју водоснабдјевања, енергетике, транспорта и
поштанских услуга ,

� посебне одредбе које ти уговорни органи примјењују
када склапају уговоре за потребе дјелатности у
наведеним подручјима,

� дефинисано шта се све сматра предметним
дјелатностима ( водоснабдјевање, плин, топлотна и
електрична енергија, транспорт, поштанске услуге),

� за остале набавке које не укључују обављање
дјелатности примјењују се опште одредбе ЗЈН
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Нови институти из Директива ЕУ

� СИСТЕМ КВАЛИФИКАЦИЈА

� за уговорне органе из подручја водоснабдјевања,
енергетике, транспорта и поштанских услуга-
флексибилније поступање за избор квалификованих
понуђача,

� уговорни орган успоставља и води систем
квалификације понуђача који се по потреби може
прилагођавати зависно од дјелатности,

� трајање квалификације до три године

� понуђачи могу поднијети захтјев за квалификацију у
сваком тренутку,

� након успостављеног система квалификације
проводи се ограничени или преговарачки поступак.

Нови институти у Нацрту закона

� УСЛОВИ ЗА ПОЧЕТАК ПОСТУПКА

� Набавка се може започети ако је предвиђена у плану
набавки или у случају да уговорни орган посебном
одлуком покрене поступак јавне набавке,

� Обавезно објављивање плана набавки на web
страници уговорног органа за набавке изнад
50.000,00/80.000,00 КМ, најкасније у року од 60 дана
од дана усвајања буџета односно финансијског
плана.

Нови институти у Нацрту закона

� ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

� Елементи одлуке или рјешења:

- законски основ за провођење поступка,

- предмет јавне набавке,

- процјењена вриједност јавне набавке,

- податке о извору – начину финансирања,

- врста поступка јавне набавке.
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Нови институти у Нацрту закона

� ПРЕКРШАЈНЕ ОДРЕДБЕ

� Канцеларија за разматрање жалби подноси
прекршајну пријаву код надлежног суда за
прекршаје, када утврди да је било повреда поступка
јавне набавке које представљају прекршај,

� У случајевима када није било поступка по жалби,
Агенција за јавне набавке подноси прекршајну
пријаву за повреде закона које су њеној
надлежности.

Нови институти у Нацрту закона

� прописане казне од 1.500,00 до 15.000,00 КМ за
уговорни орган; 300,00 - 3.000,00 КМ за одговорно
лице,

� новчане казне за понуђача ако је дао нетачне
податке у вези личне, пословне, финансијске,
техничке и професионалне способности од 1.000,00-
10.000,00 КМ; 200,00 - 2.000,00 КМ за одговорно
лице.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ


