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Општина Теслић је опредијељена за јавне набавке које су пажљиво планиране 

у складу са стратешким циљевима Општине и транспарентне, уз осигурање 

високог нивоа интегритета поступка јавних набавки и осигурање „најбоље 

вриједности за новац“ уз строго праћење провођења уговорних обавеза  

Овај документ представља опредјељење Општине Теслић за усвоји сет стандарда интегритета 

и транспарентности у области јавних набавки чиме се обавезује на њихову досљедну 

примјену и о њима обавјештава све кориснике општинских услуга и учеснике у поступцима 

општинске управе. Граматички изрази за означавање мушког или женског рода у овом 

документу подразумијевају оба пола. 

Овај сет стандарда представља водич за поступање службеника Општинске управе у 

поступцима провођења провођења и надзора над јавним набавкама како би се гарантовао 

интегритет и транспарентност провођења поступака, уз обавезно осигурање забране 

дискриминације. Стандарди су идентифицирани на основу претходно анализираних ризика 

за интегритет и транспарентност у поступку планирања, провођења и надгледања 

извршавања јавних набавки. 

Сет стандарда је заснован на позитивним прописима, стратешким документима и добрим 

праксама.1 Његова интенција није да цитира законске одредбе већ да поступајућим 

службеницима обезбиједи својеврсну контролну листу за провјеру интегритета и 

транспарентности у поступцима у којима учествују. Овај сет стандарда се такођер ставља на 

увид и располагање становницима Општине, другим корисницима општинских услуга, као и 

свим учесницима у поступцима Општинске управе, ради формирања њихових очекивања у 

смислу интегритета и транспарентности Општинске управе у поступцима провођења јавних 

набавки. 

Стандарди интегритета и транспарентности у поступцима послова јавних набавки се односе 
на сваку фазу поступка, од планирања јавних набавки до израде годишњих извјештаја о 

проведеним набавкама. Стандарди су базирани на принципима интегритета, 

транспарентности и забрани дискриминације, те спречавања сукоба интереса и других 

неправилности. Стандарди се односе на све јавне набавке из надлежности Општинске управе. 

                                                           
1 Zakon o lokalnoj samoupravi Republike Srpske, Zakon o javnim nabavkama, Strategija razvoja opštine Teslić, 
Budžet Opštine Teslić, između ostalih akata. 



     
 
За примјену ових стандарда задужено је Одјељење за финансије/Одсјек за набавке, али и све 

друге организационе јединице које учествују у провођењу јавних набавки. Начелник или 

одјељење односно лице које он одреди врши надзор над примјеном стандарда и поступа по 

пријавама о уоченим неправилностима као и по службеној дужности. 

 

Основне информације о поступку јавне набавке у Општини 
Општина проводи поступке јавних набавку у складу са Закон о јавним набавкама и својим 

потребама дефинисаним Планом јавних набавки кроз седам различитих поступака. Начелник 

потписује све документе који се тичу јавних набавки. Надлежна одјељења у складу са 

потребама и усвојеним плановима одлучују шта ће се набављати у одређеном временском 

периоду. Одсјек за набавке одлучује о начину тј. избору поступка а у складу са Планом јавних 

набавки. 

Како би јавност и заинтересована лица била упозната, опште карактеристике сваког од 

поступака се приказују у наставку. 

 Отворени поступак је поступак у којем сваки заинтересирани понуђач, који 

испуњава услове личне, економске и финансијске способности, може доставити 

понуду.  

 Ограничени поступак је поступак у двије фазе у којем привредни субјекат на основу 

обавјештења о набавци може захтијевати учешће, а након обављене квалификације 

Општина позива све квалифициране кандидате да поднесу понуде.  

 Преговарачки поступак је поступак у којем Општина преговара о условима уговора 

с једним или више позваних понуђача. Преговарачки поступак може бити са објавом 

обавјештења или без објаве обавјештења на основу услова који су наведени у Закону.  

 Такмичарски дијалог је поступак у којем сваки заинтересирани привредни субјекат 

може затражити да учествује у поступку, при чему Општина с учесницима позваним 

у тај поступак води дијалог с циљем развијања једног или више одговарајућих 

рјешења која могу испунити његове захтјеве и на основу којих су изабрани понуђачи 

позвани да поднесу понуде.  

 Конкурентски захтјев за доставу понуда се може користити уколико је процијењена 

набавка робе или услуге мања од 50.000,00 КМ, а у случају радова мања од 80.000,00 

КМ. У овом поступку Општина упућује захтјев за доставу понуда одређеном броју 

понуђача (најмање три) и објављује обавјештење о набавци на порталу јавних 

набавки.  

 Директни споразум се користи уколико је вриједност набавке процијењена на износ 

од 6.000,00 КМ или мање. Уговорни орган након испитивања тржишта тражи 

писмено приједлог цијене или понуду од једног или више понуђача и преговара или 

прихвата цијену, на основу чега се закључује уговор.  

 



     
 

Стандарди интегритета и транспарентности у поступку јавних набавки 

Општине Теслић 

ОВИ СТАНДАРДИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЛАНИРАЊЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПРОВОЂЕЊЕ 

ЈАВНИХ НАБАВКИ  СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ОСИГУРА ПЛАНСКО ПОСТУПАЊЕ У ОВОЈ 

ОБЛАСТИ КОЈЕ ЈЕ УСМЈЕРЕНО КА ПОСТИЗАЊУ СТРАТЕШКИХ И ОПЕРАТИВНИХ 

ЦИЉЕВА ОПШТИНЕ, БЕЗ АРБИТРАРНОСТИ И ДИСКРЕЦИЈЕ, КОЈЕ ЈЕ ЗАСНОВАНО НА 

ЗАКОНУ И ОПШТИНСКИМ ПРОПИСИМА, ТЕ КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО, ТРАНСПАРЕНТНО И 

СА ПРВЕНСТВЕНИМ ЦИЉЕМ ОСИГУРАЊА НАЈПОВОЉНИЈИХ И НАЈБОЉИ ПОНУДА У 

ПРОЦЕСУ ЈАВНИХ НАБАВКИ НА ОСНОВУ ЗАКОНА И БЕЗ ПРИМЈЕНЕ НЕОБЈЕКТИВНИХ 

КРИТЕРИЈА. 

 

1. Стандарди за планирања јавних набавки и предтендерске фазе 
Процјеном ризика који се односе на поступак планирања и предтендерску фазу јавних 

набавки, Општина је идентифицирала сљедеће могуће ризике: 

 Кашњење у покретању процедуре израде потреба за јавним набавкама по 
организационим јединицама Општинске управе; 

 Недостатак сарадње свих организационих јединица Општинске управе; 
 Кашњење са усвајањем Плана јавних набавки; 
 Пропуштање објаве Плана јавних набавки; 
 Неусклађеност израде Плана јавних набавки са процесом израде буџета. 

Општина препознаје ове ризике за интегритет и транспарентност планирања јавних набавки 

и адресира их успостављањем и примјеном стандарда који слиједе. 

1.1. Општина осигурава правовремено планирање јавних набавки чиме се 

избјегава арбитрарност и дискреција у одлучивању о потребним јавним 

набавкама 
Општина и организациона јединица задужена за поступак планирања јавних набавки 

израђује План јавних набавки са циљем идентификације најадекватније врсте поступка и 

начина јавне набавке те осигурања да се потенцијалним  понуђачима пружи довољно 

информација за њихово планирање, а са циљем да се осигура најбоља вриједност за уложени 

новац.  

Поступком израде Плана јавни набавки у сарадњи са свим организационим јединицама 

Општинске управе координира организациона јединица задужена за јавне набавке. Ова 

организациона јединица доставља упит о потребама јавних набавки других организационих 

јединица најкасније до 15.11. текуће године за наредну годину, док је рок за достављање 

приједлога од стране организационих јединица до 1.12. текуће године. Након исказаних 

потреба, а прије слања приједлога Плана јавних набавки начелнику, организациона јединица 



     
 
задужена за јавне набавке одржава завршни састанак са  представницима организационих 

јединица како би се финализирао приједлог Плана јавних набавки.  

План јавних набавки је плански документ на основу којег се планирају и проводе јавне 
набавке Општинске управе. Поступак планирања се састоји од: 

 Реалне процјене и предвиђања роба, услуга и радова организационих јединица које 

треба набавити у току године; 

 Планирања буџетских средстава у вези са процијењеним потребама; 

 Усклађивања вриједности предвиђених набавки роба, услуга и радова с усвојеним 

буџетом; 

 Одређивања предмета набавке према потребама за набавку роба, услуга и радова; 

 Процеса израде Плана јавних набавки; 

 Усвајања Плана јавних набавки и објављивања Плана јавних набавки. 

Израда Плана јавних набавки је партиципативан процес  којег је неопходно усагласити са 

нацртом и планом израде оквирног буџета и планским документима Општине којима су 

дефинисани стратешки и оперативни циљеви Општине, али и са другим планираним 

средставима која могу пристизати у Општину у виду донација и преноса средстава са виших 

нивоа власти. Организационе јединице активно судјелују у свим фазама процеса израде и 
објаве Плана јавних набавки. 

 

План набавки обавезно садржи сљедеће податке:  

 Предмете набавке;  

 Ознаку ЈРЈН (јединствени рјечник јавне набавке), ако је могуће;  

 Карактер набавке (инвестиција, инвестиционо одржавање или остало) са 

аналитичким контом ставке у буџету; 

 Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а;  

 Врста поступака набавке;  

 Ознака да се за одређени предмет набавке не проводи поступак набавке предвиђен 

Законом односно основ изузећа;  

 Да ли се набавка односи на резервиране или субвенциониране уговоре;  

 Да ли се закључује оквирни споразум и на који период;  

 Одређење носиоца провођења поступка набавке (зависно шта је предмет набавке);  

 Период покретања поступка набавке; 

 Очекивани период закључења уговора;  

 Извор финансирања; и  

 Одредбе о евентуалним корекцијама, допунама плана и основама. 

Организациона јединица задужена за јавне набавке осигурава контролу да ли је предвиђен 

одговарајући поступак јавне набавке у складу са планираном набавком, гдје се посебно води 

рачуна о вриједносном разреду, специфичности предмета набавке, евентуалној 

екслузивности, тајној набавци, роковима, те евентуалним околностима која су ван контроле 



     
 
уговорног органа (нпр. потреси, поплаве и др.) и природним монополима (нпр. плин, вода и 

др.). 

 

1.2. Општина осигурава правовремено објављивање Плана јавних набавки, 

са јасним сетом информација за грађане и привредну заједницу, ради 

осигурања транспарентности и упознавања тржишта/могућих понуђача 
Општина објављује нацрт Плана јавних набавки и коначни План на посебно одређеном мјесту 

на званичној wеб страници Општине како би се сва заинтересована лица упознала са 

планираним инвестицијама Општине и планираним улагањем у локалну заједницу. Општина 

најкасније у року од 60 дана од усвајања буџета објављује План јавних набавки, тј. документ у 

којем су наведене све планиране набавке у буџетској години. За капиталне инвестиције се 

врше јавне консултације са грађанима и заинтересованим лицима и током планирања њихове 

проведбе. 

2. Стандарди за провођење тендерске фазе и осигурања избора „најбоље 

вриједности за новац“ 
Општина препознаје сљедеће ризике за интегритет и транспарентност поступка избора 

најбољег понуђача фазе јавних набавки: 

 Кашњења у провођењу поступка јавних набавки; 
 Сукоба интереса чланова комисије за јавне набавке; 
 Узимање у разматрање пријаве које су дошле након дефинисаног рока;                                              
 Провођење субјективног оцјењивања понуда и погодовање одређеном понуђачу;                                                                       
 Губитак новца на непотребно скупе јавне набавке; 
 Необјективан одабир понуда и одабир понуде која није најповољнија. 

Да би адресирала ове ризике, Општина се обавезује на примјену стандарда који слиједе. 

2.1. Општина правовремено покреће поступке јавних набавки на основу 

Плана јавних набавки 
Руководилац организационе јединице унутар које су планирана буџетска средства иницира 

покретања јавне набавке према организационој јединици која је задужена за јавне набавке 

најкасније седам дана прије покретања поступка јавне набавке, а најмање 30 дана прије 

покретања поступка јавне набавке остварује контакт са организационом јединицом за јавне 

набавке са циљем провјере најадекватнијег временског оквира за ефикасно провођење јавне 

набавке.  

Захтјев за покретање јавне набавке се доставља на прописаном обрасцу који садржи сљедеће 

податке: 

 Назив организационе јединице која покреће захтјев; 

 Назив предмета набавке; 

 Информацију да ли се предложена набавка налази у плану јавних набавку; 

 Број набавке у плану јавних набавки; 

 Оквирни датум закључења уговора, 



     
 

 Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а и референцом на предвиђену 

буџетску ставку за овај утрошак; 

 Извор финансирања; 

 Изабрани поступак финансирања; 

 Изабрани поступак јавне набавке; 

 Додатне напомене. 

Организациона јединица која иницира покретање јавне набавке води рачуна да је предложена 

набавка предвиђена буџетским средствима и да је у складу са висином износа предвиђеном 

буџетом Општине.  

2.2. Општина проводи поступке јавних набавки у складу са Законом о јавним 

набавкама и најбољим праксама 
Општина проводи поступке јавних набавку у складу са Закон о јавним набавкама и својим 

потребама дефинисаним Планом јавних набавки кроз седам различитих поступака:  

 Отворени поступак;  

 Ограничени поступак;  

 Преговарачки поступак са објавом обавјештења;  

 Преговарачки поступак без објаве обавјештења;  

 Такмичарски дијалог;  

 Конкурентски захтјев за доставу понуда;   

 Директни споразум. 

Општина осигурава  да План јавних набавки садржи информације о поступцима који ће бити 

проведени. Општина осигурава да се предмет набавке не дијели на више поступака с чиме би 

се евентуално избјегло провођење отвореног поступка (нпр. куповина истог предмета 

набавке кроз више директних споразума како би се избјегло кориштење отвореног поступка). 

Општина може ради осигурања максималне конкуренције и смањења трошкова поступка да 

подијели исти поступак на лотове. Сви понуђачи могу поднијети пријаве за све или поједине 

лотове. Општина осигурава да предмети набавке унутар лота буду хомогени и да припадају 

истој скупини као нпр. набавка компјутера и лаптопа, а избјегавање нехомогених лотова 

попут компјутера и клима уређаја. 

2.3. Општина осигурава именовање комисија за јавне набавке које ће 

провести ефикасан поступак јавне набавке и осигурати адекватно спречавање 

и управљање сукобом интереса 
Начелник именује комисију за јавне набавке од непарног броја чланова (најмање три односно 

пет чланова у зависности од тога ради ли се о домаћем или међународном вриједносном 

разреду). Комисија се бира са замјенске чланове како би се осигурао несметан рад комисије. 

Приликом именовања чланова и замјенских чланова води се рачуна да о непристрасности 

чланова и замјенских чланова. Такођер се води рачуна о равноправној заступљености полова 

у чланству комисије. 



     
 
Непристрасност комисије за јавне набавке осигурава утврђивањем и праћењем примјене 

стандарда за препознавање и управљање сукобом интереса. Чланови комисије потписују 

изјаву да немају сукоб између приватног и јавног интереса у провођењу јавне набавке (изјава 

о непостојању сукоба интереса). Евиденцију о пријављеном сукобу интереса и свим другим 

активностима води организациона јединица задужена за јавне набавке, те ова евиденција 

представља у извјештају о раду комисије за јавне набавке. Више о управљању сукобом 

интереса у поступку јавних набавки, као и у другим поступцима koje provodi Opštinska uprava, 

pogledajte u posebnom poglavlju standarda integriteta i transparentnosti „Sprečavanje i upravljanje 

sukob interesa“. 

 

2.4. Општина осигурава израду тендерске документације у складу са законом и 

најбољим праксама 
Прије покретања поступка јавне набавке организациона јединица која покреће поступак јавне 

набавке, за потребе рада комисије за јавне набавке проводи истраживање тржишта у вези са 

споменутом набавком. Истраживање тржишта се ради најмање 15 дана прије достављања 

захтјева за покретање поступка. Испитивање и анализа тржишта је процес прикупљања, 

систематизације, анализе и интерпретације података с циљем информирања о стању и 

кретањима на тржишту која могу утјецати на поступак набавке. За мање набавке се проводи 

извиђање тржишта, које се може обављати путем телефона, претраживањем интернета, 

посјетама сајмовима, прибављањем информација од других уговорних органа и слично. 

Истраживање тржишта се проводи за капиталне јавне набавке. Провјера тржишта се ради у 

сврху припреме набавке и информисања привредних субјеката о плановима и захтјевима у 

вези с набавком. Организациона јединица може тражити или прихватити савјет неовисних 

стручњака, надлежних тијела или судионика на тржишту. Овај савјет може се користити у 

планирању и проведби поступка набавке, под увјетом да не доводи до нарушавања тржишне 

конкуренције те да не крши начело забране дискриминације и транспарентности. Особа која 

врши истраживање или извиђање тржишта саставља писмени траг или службену забиљешку 

о резултатима истраживања како би се исте могле презентовати формираној комисији за 

јавне набавке. 

Организациона јединица задужена за јавне набавке припрема Модел тендерске 

документације у којој се дају потпуне и јасне информације о условима уговора и поступке 

додјеле уговорима довољних потенцијалним понуђачима. Тендерска документација 

минимално садржи:  

a) Назив и адресу уговорног органа те особу за контакт од које кандидати/понуђачи 

могу тражити информације или појашњење; 

b) Изабрани поступак додјеле уговора и податак о томе предвиђа ли се закључивање 

оквирног споразума; 

c) Опис робе, услуга или радова те навођење ознаке и назива из ЈРЈН-а; 

d) Количинске спецификације за робу или опис посла или задатка за услуге и радове и 

техничке спецификације; 



     
 

e) Мјесто испоруке робе или извршења услуге или извођења радова; 

f) Назнаку могућности за подношење понуда по лотовима; 

g) Рокове за испоруке робе; извршење услуга; извођење радова; 

h) Навођење могућности за подношење алтернативних понуда и минималне захтјеве 

који морају бити испуњени у случају алтернативних понуда; 

i) Минималне увјете за квалификацију кандидата, односно понуђача, као и доказе на 

основу којих се врши оцјена; 

j) Критериј за додјелу уговора утврђен као „економски најповољнија понуда“ с 

поткритеријима или „најнижа цијена“; 

k) Период важења понуда; 

l) Гаранцију за озбиљност понуде, гаранцију за добро извршење посла и свако друго 

тражено осигурање за привремена плаћања; 

m) Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева за учешће, односно понуда; 

n) Мјесто, датум и вријеме отварања понуда; 

o) Информацију о калкулацији цијене, ако је примјењиво; 

p) Захтјев у погледу употребе језика; 

q) Нацрт уговора или основне елементе уговора. 

За израду техничке спецификације је задужена организациона јединица која врши набавку с 

обзиром на специфична знање из области набавке опреме. Техничку спецификацију потписује 

лице које је исту припремило. Уколико се ради о посебним предметима набавке, Општина 

ангажује независног стручњака из те области за потребе припреме техничке спецификације 

водећи рачуна о постојању сукобу интереса. Ангажовани независни стручњак потписује 

изјаву о непостојању сукоба интереса у вези са специфичном набавком.  

У случају потребе за измјеном и допуном тендерске документације у дијелу који се односи на 

техничку спецификацију, комисија је дужна подносиоцу захтјева за набавку или лицу које је 

сачинило техничку спецификацију доставити цјеловиту техничку спецификацију са 

образложењем - захтјевом за измјену или појашњење техничке спецификације. Комисија 

одређује рок у којем се морају отклонити недостаци, односно извршити измјене и допуне 

техничке спецификације и иста доставити комисији, ради даљег поступања примјерено фази 

поступка набавке у којој је извршена измјена и допуна техничке спецификације, а узимајући 

у обзир закон предвиђене рокове.  

Након што подносилац захтјева за набавку или стручно лице изврши потребне измјене и 

допуне, цјеловита техничка спецификација се доставља комисији писаним путем 

(укључујуићи е-маил поруку), те потврђује да се поступак набавке може наставити. Без 

потврде комисија не може наставити поступак набавке, а иста се улаже у спис предмета 

конкретног поступка набавке.  

У случају захтјева за појашњењем тендерске документације који се односи на техничку 

спецификацију, комисија исти прослијеђује на изјашњење подносиоцу захтјева за набавку или 

лицу које је сачинило спецификацију, а на основу чијег изјашњења комисија припрема и даје 

појашњење тендерске документације. Обзиром на специфичност рокова при појашњењу и 



     
 
евентуалним измјенама и допунама потребно је у уговору о ангажману стручног лица посебно 

дефинисати доступност и рокове за одговоре те пут комуникације за одговорним лицем у 

уговорном органу.  

Организациона јединица за јавне набавке и комисија за јавне набавке прате и осигуравају 

квалитетну припрему тендерске документације са циљем успјешног завршетка јавне набавке. 

Припрема тендерске документације се проводи у потпуности у складу са Упутством за 

припрему модела тендерске документације и понуда („Службени лист БиХ“, бр. 90/14 и 

20/15). 

Општина осигурава да се уговорни орган не позива на искључујуће критерије у тендерској 

документацији попут одређених робних марки, осим изузетно, због објективне немогућности 

описа предмета набавке, а тада се обавезно у тендерској документацији додаје назнака „или 

еквивалент“. Општина осигурава да опис предмета набавке не преферира одређени производ 

или одређеног понуђача.  

2.5. Тендерска документација са преузима на транспарентан начин и 

искључиво са портала јавних набавки 
Општина објављује поступке јавних набавки на порталу јавних набавки како би се осигурала 

правовременост у складу са одредбама закона као и рокови са изузетком директног 

споразума који се објављује на wеб страници уговорног органа. Сва кореспонденција са 

заинтересованим понуђачима се обавља искључиво путем портала јавних набавки. Понуђачи 

тендерску документацију преузимај искључиво преузимати са портала. Ако неки од понуђача 

дође до тендерског документа на било који други начин, истом неће бити могуће додијелити 

уговор. Сходно томе, комисија приликом записника са отварања понуда констатује ако је 

запримљена понуда од понуђача који није евидентиран у извјештају са портала о преузимању 
тендерске документације.  

2.6. Комисија за јавне набавке осигурава да је евалуација понуда у складу са 

законом и најбољим праксама  
Комисија за јавне набавке се приликом оцјењивања води успостављеним критеријима за 

оцјењивање правилности понуде дефинисаних тендерском документацијом а који су у складу 

са Правилником о припреми тендерске документације. Други критерији се оцјењују нити 

бодују. Комисија за јавне набавке осигурава писану забиљешку о току евалуације (по 

могућности и видео или тонску) ради осигурања транспарентности тока евалуације понуда. 

2.7. Отварање приспјелих понуда је јавно и транспарентно 
Комисија за јавне набавке позива све понуђаче на отварање понуда и о истоме води записник. 

Комисија непосредно биљежи све саопштене информације и интегрише их у записник који 

потписују сви присутни чланови Комисије за јавне набавке и сви понуђачи. Записник постаје 

дио тендерске документације и доставља се свим понуђачима одмах или најкасније у року три 

дана о дана отварања понуда, укључујући и оне понуђаче чији представници нису 

присуствовали отварању понуда. 



     
 

2.8. Критерији за одабир најбоље понуде су објективни, базирани на 

принципу „најбоље вриједности за новац“ и у складу са најбољим праксама 
Комисија за јавне набавке првенствено евалуира да ли је понуђач има квалификационе 

критерије (референце) постављене из тендерске документације. Квалификациони критерији 

представљају елиминаторни фактор, те ће понуђач који не испуњава ове критерије бити 

дисквалификован из даљег поступка. Квалификациони критерији се евалуирају на основу 

квалификационе документације. 

Понуде понуђача који задовољавају квалификационе критерије се евалуирају на основу тога 

да ли понуда садржи цијену и све остале елементе описане у тендерској документацији. 

Критерији за додјелу уговора се темеље су на врховном принципу јавних набавки „најбоље 
вриједности за новац“. Критерије за додјелу уговора се дефинисани унапријед и они не смију 

ограничавати фер и тржишно натјецање, односно активну конкуренцију. 

Општина додјељује уговор у односу на један од сљедећих критерија:  

 економски најповољније понуде или 

 најниже цијене. 

3. Стандарди о додјељивању уговора и праћењу извршења уговорних обавеза 
Општина препознаје сљедеће ризике за интегритет и транспарентност додјеле уговора и 

праћења проведбе уговорних обавеза: 

 Нетранспарентна додјела уговора; 
 Непровођење уговорних обавеза од стране уговорних страна; 
 Плаћања непроведених уговорних обавеза. 

Да би адресирала ове ризике, Општина се обавезује на примјену стандарда који слиједе. 

3.1. Општина правовремено упознаје све понуђаче о резултатима одабира 

најбољег понуђача и поуком о правном лијеку  
Општина поред записника, истовремено, а најкасније у року од седам дана од дана доношења 

одлуке, у писаном облику обавјештава кандидате/понуђаче који су правовремено поднијели 

захтјеве или понуде о донесеним одлукама у погледу претквалификације, оцјене понуда или 

поништења поступка



     

 

3.2. Општина управља приговорима/жалбама на одабир понуђача 

транспарентно и одговорно  
Жалба је омогућена сваком привредном субјекту који има или је имао интерес за додјелу 

уговора у процесу јавне набавке. Комисија за јавне набавке у року од пет дана од запримања 

жалбе утврђује правовременост и допуштеност те провјерава да ли је жалба уложена од 

овлаштене особе. Уколико Комисија за јавне набавке увиди да су наводи  дјелимично или у 

цијелости основани, она ће  својим рјешењем исправити радњу, предузети чињење или ће по 

потреби своју одлуку или рјешење ставити ван снаге и замијенити је другом одлуком или 

рјешењем или поништити поступак јавне набавке те о томе обавијестити учеснике у поступку 

јавне набаве на начин одређен Законом о јавним набавка, у року од пет дана од пријема жалбе.  

Уколико Комисија за јавне набавке сматра да наводи нису утемељени, она исту уз своје 

изјашњење просљеђује Уреду за разматрање жалби БиХ. 

Уколико Комисија утврди да је жалба неправовремена, недопуштена или уложена од 

неовлаштене особе, одбацит ће је закључком. Против овога закључка подносилац жалбе има 

могућност поднијети жалбу Уреду за разматрање жалби БиХ, и то у року од 10 дана од дана 

запримања закључка. 

Комисија за јавне набавке ће свакој жалби посветити дужну пажњу и обавјештавати јавност о 

броју жалби и начину рјешавања истих. Поука о правном лијеку ће бити у сваком случају јасно 

и разумљиво написана. 

3.2. Уговор се потписује на начин да се осигура потпуно поштивање потреба 

јавних набавки 
Уговор представља класични уговор између уговорних страна који се закључује у складу са 

законима о облигационим односима. Службеник/служба за јавне набавке тражи мишљење од 

правне службе о приједлогу уговора и које механизме осигурања треба прикупити како би се 

обезбиједило правовремено и адекватно провођење уговора. Садржај приједлога уговора 

провјерава правна служба и даје свој приједлог и мишљење. Уговор између осталог садржи и 

начине и механизме осигурања провођења уговора и начина и врсте контроле провођења 

уговорних обавеза од стране понуђача, те се без ових дијелова неће потписати.  

Општина осигурава ефикасну замјену за проведбу уговора тако што приједлог уговор 

доставља у најкраћем року понуђачу чија је понуда на ранг-листи одмах иза понуде 

најуспјешнијег понуђача.  

3.3. Општина прати адекватну проведбу уговорних обавеза понуђача 
Општина 15 дана након избора понуђача доставља на потпис приједлог уговора изабраном 

понуђачу. Општина осигурава да уговор о додијељеним јавним набавкама не буде мијењан те 

осигурава да се проводи стална и континуирано провођење уговора од стране понуђача. 

Општина транспарентно објављује потписане уговоре. 

Предмету праћења уговора се приступа на свеобухватан начин. Предметом праћења и 

провјера треба да буду ставке уговора, а посебно временски оквири за извршавање уговорних 

обавеза. 



     

 

 

Координацију праћења реализације уговора осигурава организациона јединица за јавне 

набавке. На основу процјене ризика и висине јавне набавке, Општина израђује листу 

приоритета за праћење провођења јавних набавки. Надлежне организационе јединице прате 

и координирају рад са надзорним органима и о томе обавјештавају организациону јединицу 

задужено за јавне набавке.  

Праћење реализације уговора се састоји од унапријед дефинисаних образаца који се 

попуњавају и тако сачињавају извјештај који се потписује и доставља уз фактуру даље на 

плаћање или се образац шаље према уговорној страни како би у датом року отклонила 

недостатке ако их има. Организациона јединица која врши исплате не заприма фактуру без 

пратећег обрасца. Овисно о предмету набавке Општина проводи теренске контроле.  

Обавезни дијелови извјештаја провођења уговора су: 

- Опис и ознака по ЈРЈН (јединствени рјечник јавне набавке) 

- Врста поступка  

- Подаци о добављачу  

- Основни елементи уговора(период трајања, вриједност, рок извршења, рок 

плаћања, гарантни рок) 

- Датум закључења уговора 

- Остатак вриједности уговора 

- Датум потпуне реализације уговора 

- Коментари и напомене. 

Општина ажурно доставља извјештаје о проведби уговора Агенцији за јавне набавке. 

 

4. Пријављивање неправилности 

 

4.1. Правним и физичким лицима се осигуравају отворени комуникацијски 

канали за пријаве неправилности, односно пријаве у било којој фази 

провођења јавних набавки 
Општина успоставља различите комуникацијске канале за пријаву неправилности из домена 

припреме тендерског поступка, провођења тендерског поступка и извршавања уговора. 

Општина осигурава да се неправилности могу пријавити на минимално неки од сљедећих 

начина: 

 Агенцији за јавне набавке БиХ; 

 Писменим путем и то непосредном предајом писменог поднеска, достављањем 

писменог поднеска путем поште, остављањем писменог поднеска у сандуче за 

пријаву неправилности и електронским путем; 

 Усменим путем и то усменом изјавом на записник и телефонским путем на основу 

чега се сачињава службена забиљешка; 

 Анонимним путем путем било којег од писменог или усменог горе наведеног начина. 



     

 

Организациона јединица задужена за јавне набавке континуирано промовира 

комуникацијске канале за пријаву неправилности широј јавности и заинтересованим лицима. 

Надлежна организациона јединица у roku od osam dana nakon provjere navoda ili informacije 

prikupljene o mišljenju Agencije za javne nabavke BiH o nalazima obavještava podnosioca. 

Сви подаци о подносиоцима пријава или представки представљају тајну. Надлежна 

организациона јединица приликом сваке пријаве или запримања представке може уз 

сагласност подносиоца представке тражити и контакт податке како би пружили 
правовремену повратну информацију о поднесеној пријави или представци. Сваки пут 

надлежни службеник упознаје подносиоца да ће се пријава прослиједити и Агенцији за јавне 

набавке БиХ и да подносилац може директно комуницирати са Агенцијом. 

Уколико су пријаве одређених неправилности учестале, а подносе се анонимним путем, 

надлежна служба повратну информацију пружа цјелокупној јавности путем саопштења за 

јавност путем званичне wеб странице и на огласној плочи Општине.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


