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- најновија легислатива и
актуелна питања из праксе
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Закон о измјенама Закона о јавним набавкама
БиХ ( Службени гласник БиХ, број 12/09)

члан 6. став 2. тачке а) и б) и члан 45. измјењени,
поглавље III Закона када је вриједност уговора
нижа од 50.000 КМ у случају роба и услуга и 80.000 
КМ у случају радова,
директни споразум за вриједности до 6.000 КМ,
обавеза усклађивања Правилника о директном
споразуму са донесеним измјенама.
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Упутство о измјени и допуни Упутства о
примјени ЗЈН БиХ

( Службени гласник БиХ, број 24/09)

измјена члана 20.став 1. Упутства – примјена
цјеновног преференцијалног третмана

10% за уговоре који се додјељују од 2007-2012

5% за уговоре који се додјељују у 2013 и 2014 
години

примјена преференцијалног третмана домаћег до
маја 2010 са земљама потписницама ЦЕФТА
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наставак

Домаћа понуда је понуда:
а) у случају уговора о набавкама роба најмање 50% 
вриједности има поријекло из БиХ,

б) у случају уговора о набавкама услуга најмање 50% 
радне снаге резиденти из БиХ,

ц) у случају уговора о набавци радова најмање 50% 
укупне вриједности роба које се уграђују имају
поријекло из БиХ и најмање 50% радне снаге за
извршење уговора су резиденти из БиХ
Примјена преференцијала обавезна у складу са

Одлуком Савјета министара (Сл. гласник БиХ 29/09)
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WisPPA
WisPPA-веб информациони систем Агенције за
јавне набавке
нови систем за подношење извјештаја о
проведеним поступцима јавних набавки за
Поглавље II и III
услови за кориштење WisPPA-e:

1. успостављена интернет конекција
2. web browser - Microsoft Internet  Explorer

- Mozilla Firefox
- Opera
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WisPPA-наставак
регистрација опреатера (главног и помоћног) који ће
вршити унос и управљање извјештајима,

рок за унос извјештаја 15 дана од окончања поступка,

уговорни орган у модулу “генерисање статистичких
извјештаја” може водити статистику поступака набавке:

- број поступака,
- вриједност појед. уговора по добављачу,
- вриједност појед. уговора за све добављаче,
- вриједност уговора по поступцима,
- вриједност уговора по оквирном споразуму
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WisPPA - наставак

од 01.10.2009 – 31.12.2009 прелазни период за
достављање извјештаја путем поште и кориштењем
WisPPA система,
од 01.01.2010. достављање извјештаја искључиво
електронским путем,
у току још један пројекат за електронску објаву
обавјештења на web страници Агенције ,
чл.20 ЗЈН – објављивање обавјештења у
Службеном гласнику БиХ и на web страници
Агенције доступној путем интернета
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Правилник о мониторингу поступака јавних
набавки ( Службени гласник БиХ, број 48/08)

дефинише систем праћења примјене ЗЈН,
предмет мониторинга поступака јавних набавки
обухвата законитост примјене појединачних
поступака јавних набавки код уговорних органа,
извори за праћење поступака јавних набавки,
критеријуми за провођење мониторинга,
поступак мониторинга,
поступање са утврђеним неправилностима
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Извори за праћење поступака јавних набавки

обавјештења везана за јавне набавке објављена у
Службеном гласнику БиХ и у дневним новинама,
извјештаји о поступку набавке које уговорни органи
достављају Агенцији,
одлуке Канцеларије за разматрање жалби,
извјештаји канцеларија за ревизију у Босни и
Херцеговини,
дописи које уговорни органи и понуђачи упућују
Агенцији,
дописи од стране других надлежних институција ( 
инспекције, полиције, судови, тужилаштва и др.),
извјештаји невладиних организација,
информације из медија.
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Поступак мониторинга и поступање са
утврђеним неправилностима

поступак се проводи на основу сазнања до којих
Агенција долази из извора мониторинга и може се
вршити у свакој фази поступка,
када Агенција утврди да је дошло до повреде Закона
или подзаконских аката, уговорном органу се упућује
допис и даје препорука за отклањање повреде,
уговорни орган је дужан поступити по датој препоруци, 
отклонити неправилност и о томе обавјестити Агенцију,
уколико не отклони уочени недостатак, Агенција на web 
страницу поставља информацију о повреди закона,
све информације о предметном поступању се
достављају и надлежној канцеларији за ревизију
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Неправилности уочене кроз поступак
мониторинга –обавјештења о набавци

нису наведени подкритеријуми са припадјућим
релативним учешћем у оквиру критеријума економски
најповољније понуде
( чл. 11. став 1.тачка и. Упутства о примјени ЗЈН),
није наведен сат већ само датум отварања понуда

( чл. 13. став 3. тачка п. ЗЈН ),отварање понуда се не
врши непосредно након крајњег рока за пријем понуда
већ постоји временски размак од чак неколико дана
( није директна повреда ЗЈН али је лоша пракса), 
не наводи се период трајања уговора, већ “регулисаће
се закљученим уговором” (члан 13. став 3. тачка г. ЗЈН ),
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Мониторинг обавјештења о набавци
- наставак

као подкритеријуми за вредновање понуда користе се
референце, економска и финансијска подобност, 
техничка и професионална способност(супротно члану
22.-26. критеријуми за квалификацију и члану 34. 
критеријуми за вредновање понуда), 
за члан 23. став 1. тачка ц) и д) ЗЈН захтјева се
увјерење за одговорно лице понуђача (члан 23. се
односи на кандидата/понуђача као привредног
субјекта, а не на одговорно лице у истом),
старост докумената из члана 23. се захтјева од момента
објаве обавјештења или од момента отварања понда, а
не од момента предаје понуде
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Мониторинг обавјештења о набавци
- наставак

наводи се: ”уговорни орган задржава право да
прихвати или одбије, у потпуности или дјелимично, 
сваку понуду у било које вријеме прије додјеле уговора
и право да поништи поступак и да при том не сноси
никакву одговорност према понуђачу, нити је у обавези
да објасни разлоге такве одлуке”
( супротно члану 12. и 38. ЗЈН ),
У једном обавјештењу односно у једном поступку врши
се набавка различитих предмета набавке
( робе+услуге, робе+радови)
члан. 2 тачке 10.,11. и 12. ЗЈН
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Повреде ЗЈН уочене кроз мониторинг
одлука Канцеларије за разматрање жалби

уговорни орган је као најповољнијег понуђача изабрао
понуђача који је учествовао у припреми тендерске
документације ( члан 13. став 5. ЗЈН),
одлука о избору најповољнијег понуђача не садржи
разлоге избора најповољније понуде ( члан 34. став 2. 
и члан 38. став 4. ЗЈН),
није кориштен преференцијални третман домаћег(члан
37. ЗЈН, члан 20. Упутства и Одлука Савјета министара), 
настављање поступка са мање од три понуде без
доказа оправданости истог ( члан 12. став 1. тачка б. 
подтачка 4. ЗЈН),
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Мониторинг одлука КРЖ - наставак

у писменом појашњењу понуде прихваћена допуна и
измјена понуде
( супротно члану 35. став 2. ЗЈН и члану 14. став 1. 
Упутства о примјени ЗЈН),
у тендерској документацији није правилно разрађена
методологија вредновања понуда ( модели
СТД),
критеријуми за квалификацију високо постављени и
несразмјерни са предметом набавке
( супротно члану 22. Закона),
прихватање понуде која не испуњава све услове из
члана 23. Закона
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Мониторинг дописа које понуђачи
упућују АЈН

примјена преговарачког поступка без
објављивања обавјештења без доказа о
испуњености услова за примјену истог
(повреда члана 11. став 4. ЗЈН),
отварање понуда које су примљене након
крајњег рока за пријем понуда
( члан 21. став 2. ЗЈН),
погрешна поука о правном лијеку на одлуке
уговорног органа
( повреда члан 51. ЗЈН),
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Мониторинг дописа - наставак

кршење принципа повјерљивости и Закона о
слободном приступу информацијама
( члан 9. ЗЈН)
неоправдано позивање на изузећа од примјене
одредби Закона

( повреда принципа из члана 1. Закона)
неоправдано позивање на одређене марке
производа

( супротно члану 14. ЗЈН)
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Закључак
препорука уговорним органима да користе web
страницу Агенције www.javnenabavke.gov.ba, а
посебно линкове “најчешће постављена
питања” и “грешке у обавјештењима”,
web страна је заједничка за Агенцију и
Канцеларију за разматрање жалби, у току су
активности за постављање одлука КРЖ на web
страницу ,
могућност добијања савјета путем дежурних
телефона за консултације сваки дан у времену
од 10-15 часова



03.25.09. Banjaluka

ХВАЛА НА ПАЖЊИ


