
       

 
            На основу члана 44. став 1.тачка 3. Закона о запошљавању и правима за 

вријеме незапослености („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бр.33/04, 19/07 

и 25/08) и члана 90. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр.39/14), 

на приједлог директора Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ, Управни 

одбор Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ је на својој Осмој редовној 

сједници одржаној дана 05.12.2014. године, д о н и о  ј е  

 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

(Предмет Правилника) 

 

Овим се Правилником дефинише поступак јавне набавке роба, услуга и радова у 

Заводу за запошљавање Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Завод) путем 

директног споразума. 

 

Члан 2. 

(Вриједност набавке) 

 

(1) Поступак директног споразума се може провести када је процијењена 

вриједност истоврсних роба, услуга или радова на годишњем нивоу једнака или 

мања од 6.000,00 КМ. 

 

(2)  Завод може током једне године за исти предмет набавке потрошити до 6.000,00 

КМ путем овог поступка. 

 

(3)  Завод може започети поступак директног споразума ако је таква набавка 

предвиђена планом набавки или када Завод донесе посебну одлуку о покретању 

директног споразума.  

 

Члан 3. 

(Начела поступка) 

 

Код провођења директног споразума, Завод је дужан поштовати начела 

транспарентности, једнаког третмана према понуђачима, недискриминације, 

правичне и активне конкуренције, а у циљу најучинковитијег кориштења јавних 

средстава у вези с предметом набавке и његовом сврхом. 



 

Члан 4. 

(Процјена вриједности набавке) 

 

(1) Процијењена вриједност јавне набавке која се додјељује директним споразумом 

врши се сходно члану 15. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон). 

 

(2)  Процијењена вриједност јавне набавке мора бити важећа у тренутку када Завод 

затражи приједлог цијене или понуду од привредних субјеката. 

 

Члан 5. 

(Ток поступка) 

 

(1) Поступак директног споразума почиње даном доношења одлуке о покретању 

поступка сходно члану 18. Закона. 

 

(2) Завод тражи писани приједлог цијене или понуду од најмање три привредна 

субјекта која обављају дјелатност која је предмет јавне набавке.  

 

(3)   У изузетним, оправданим ситуацијама (нпр. уколико на тржишту постоји 

мањи број привредних субјеката за предметну набавку) Завод може тражити 

писани приједлог цијене или понуду и од мањег броја привредних субјеката. 

 

(4) Након што прими приједлог цијене или понуде од понуђача, а прије доношења 

одлуке о директном споразуму, Завод може: 

 

а) преговарати са понуђачима о цијени и/или 

б) прихватити понуду одређеног добављача или  

в) провести другу врсту поступка дефинисану Законом. 

 

(5) Завод обавјештава понуђача чији приједлог цијене или понуда није 

одабрана писаним путем. 

 

Члан 6. 

(Обезбјеђене тржишне цијене набавке) 

 

(1)  Завод обезбјеђује да договорена или прихваћена цијена не буде виша од 

тржишних цијена. 

 

(2) Завод бира понуђача на начин да гарантује адекватну размјену вриједности за 

новац. 

 

(3)  Када врши одабир понуде на основу које ће бити додијељен уговор, Завод 

узима у обзир факторе као што су цијена, количина, квалитет, технички опис, 

естетске и функционалне захтјеве, карактеристике које се односе на околину, 

вријеме и период испоруке. 



 

Члан 7. 

(Закључење директног споразума) 

 

Директни споразум сматра се закљученим: 

 

а) код набавки чија вриједност износи до 1.000,00 КМ, прилагањем рачуна или 

друге одговарајуће документације; 

б) код набавки чија вриједност је виша од 1.000,00 КМ, Завод је дужан закључити 

уговор. 

 

Члан 8. 

(Извјештај о спроведеном поступку) 

 

(1) Завод саставља писани извјештај о спроведеном поступку јавне набавке који 

садржи битне податке који су били одлучујући за ток поступка и избор понуђача, и 

то: 

 

- податке о понуђачима код којих је провјеравана цијена, 

- начин провјеравања цијене (телеграфски, електронском поштом, факсом или 

на други начин), 

- основне елементе понуде  као што је цијена, начин плаћања, рок и динамика 

испоруке, 

- друге податке значајне за предметну набавку 

 

(2) Извјештај се архивира заједно са предметном документацијом у складу с 

чланом 76. Закона. 

 

Члан 9. 

(Престанак важења правилника) 

 

Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о поступку 

директног споразума, број. 04-126-13/07 од 12.04.2007. године и Правилник о 

измјенама Правилника о поступку директног споразума, број:04-471-2/09 од 

31.03.2009. године.. 

Члан 10. 

(Ступање на снагу) 

 

Овај Правилник ступа на снагу првог дана од дана доношења и објавиће се  на 

огласној табли  Завода. 

 

 

Број:  04 –  5751  /14                                                     ЗА УПРАВНИ ОДБОР 

Брчко, 08.12.2014. године                                                  ПРЕДСЈЕДНИК,  

                                                                       Љубомир Маратовић, дипл.политиколог     


