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NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

Na temelju članka 90. Zakona o javnim
nabavama BiH (''Službeni glasnik BiH'', broj:
39/14), a u svezi s člankom 8. Pravilnika o
postupku izravnog sporazuma (''Službeni glasnik
BiH'', broj: 90/14), Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije
donosi
PRAVILNIK
o postupku izravnog sporazuma
Članak 1.
(Predmet pravilnika)
Ovim Pravilnikom se u Ministarstvu
poljoprivrede,
vodoprivrede
i
šumarstva
Hercegbosanske županije, (u nastavku: Ugovorno
tijelo), regulira postupak javne nabave roba, usluga
i radova putem izravnog sporazuma iz članka 90.
Zakona o javnim nabavama BiH (u nastavku:
Zakon).
Članak 2.
(Izravni sporazum)
Postupak izravnog sporazuma je postupak
u kojem Ugovorno tijelo nakon ispitivanja tržišta
traži pisani prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili
više ponuditelja i pregovara ili prihvaća tu cijenu
kao uvjet za konačan sporazum.
Članak 3.
(Uvjeti za primjenu izravnog sporazuma)
(1) Postupak izravnog sporazuma se može
provesti kada je procijenjena vrijednost istovrsnih
roba, usluga, ili radova na godišnjoj razini jednaka
ili manja od 6.000,00 KM (šest tisuća
konvertibilnih maraka) bez uključenog poreza na
dodanu vrijednost (PDV).
(2) Ugovorno tijelo može tijekom jedne
godine kroz postupak izravnog sporazuma za isti
predmet nabave potrošiti do 6.000,00 KM (šest
tisuća konvertibilnih maraka).
(3) Ugovorno tijelo može započeti
postupak izravnog sporazuma ako je takva nabava
predviđena planom javnih nabava ili kad Ugovorno
tijelo donese posebnu odluku o pokretanju
izravnog sporazuma sukladno članku 17. stavku
(1) Zakona.
Članak 4.
(Načela dodjele izravnog sporazuma)

30. studeni 2015.

(1) Postupak izravnog sporazuma se, u
cilju najučinkovitijeg korištenja javnih sredstava u
vezi s predmetom nabave i njegovom svrhom,
provodi uz osiguranje pune primjene i poštovanja
sljedećih načela:
a) transparentnosti,
b) zabrane nejednakog ponašanja prema
kandidatima/ponuditeljima,
c) zabrana diskriminacije,
d) pravične i aktivne konkurencije.
Članak 5.
(Početak postupka)
(1) Procjenjivanje vrijednosti javne nabave
koja se dodjeljuje izravnim sporazumom vrši se
sukladno članku 15. Zakona.
(2) Procijenjena vrijednost mora biti
važeća u trenutku kada ugovorno tijelo zatraži
prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više
gospodarskih subjekata.
(3)
Postupak
izravnog
sporazuma
započinje donošenjem pisane odluke ili rješenja u
pisanom obliku koje sadrže sljedeće elemente:
a) zakonsku osnovu za provedbu
postupka javne nabave,
b) predmet javne nabave,
c) procijenjenu vrijednost javne nabave,
d) podatke o izvoru – načinu financiranja,
e) vrstu postupka javne nabave.
Članak 6.
(Provedba postupka)
(1) Ugovorno tijelo ispituje tržište na način
da traži pisani prijedlog cijene ili ponudu od
jednog ili više gospodarskih subjekata koji
obavljaju djelatnost koja je predmet javne nabave.
(2) Nakon što primi prijedlog cijene ili
ponude od jednog ili više ponuditelja, a prije
zaključivanja izravnog sporazuma, Ugovorno
tijelo:
a) pregovara s ponuditeljem/ponuditeljima o
cijeni i/ili
b) prihvaća prijedlog cijene ili ponudu jednog
ponuditelja
c) provodi drugu vrstu postupka definiranu
Zakonom.
Članak 7.
(Odabir ponuditelja)
(1) Kod odabira ponude temeljem koje će
biti dodijeljen ugovor, Ugovorno tijelo treba uzeti

Broj: 7

NARODNE NOVINE
HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE

u obzir čimbenike kao što su: cijena, količina,
kvaliteta, tehnički opis, estetske i funkcionalne
zahtjeve, karakteristike koje se odnose na okoliš,
vrijeme i period isporuke i slično.
(2) Ugovorno tijelo bira ponuditelja na
način koji jamči najbolju razmjenu vrijednosti za
novac. Kada vodi pregovore koji se odnose na
prijedlog cijene ili ponudu, Ugovorno tijelo djeluje
u skladu s dobrom komercijalnom praksom.
(3) Kada traži prijedlog cijene ili ponudu,
Ugovorno tijelo daje ponuditeljima, određeni rok
da pripreme prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući
u obzir složenost nabave.

30. studeni 2015.

ponuđači/dobavljači nemaju pravo na žalbu.
Članak 11.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog (8)
dana od dana objave u "Narodnim novinama
Hercegbosanske županije".
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

Članak 8.
(Zaključivanje izravnog sporazuma)
(1) Izravni sporazum smatra se
zaključenim:
a) Kod nabava čija vrijednost iznosi do
1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih
maraka), prilaganjem računa ili druge
odgovarajuće dokumentacije,
b) Kod nabava čija je vrijednost veća od
1.000,00 KM (tisuću konvertibilnih
maraka), Ugovorno tijelo je obvezno
zaključiti ugovor.
Članak 9.
(Izvješće i obavještavanje o dodijeljenom ugovoru)
(1) Ugovorno tijelo je obvezno Agenciji za
javne nabave dostavljati izvješće o provedenom
postupku izravnog sporazuma u obliku, na način i
u rokovima koje podzakonskim aktima utvrđuje
Agencija.
(2) Ugovorno tijelo je dužno izvješće iz
stavka (1) ovog članka unijeti u sustav "E-nabave"
u roku od 30 dana od dana okončanja postupka
javne nabave, nakon čega aplikacija omogućuje
generiranje izvješća o postupku javne nabavke.
(3) Ugovorno tijelo iz članka 1. ovog Pravilnika,
nakon što dostavi izvješće o postupku javne
nabave Agenciji za javne nabave, dužno je na
svojoj internetskoj stranici, ako je ima, objaviti
osnovne elemente ugovora za postupak javne
nabave, kao i sve izmjene ugovora do kojih dođe u
tijeku realizacije ugovora.
Članak 10.
(Pravo žalbe)
U

postupku

izravnog

sporazuma

Ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
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