
   На основу чл. 43. и 72. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 101/04,42/05,118/05 и 98/13), чл. 90. Закона о јавним набавкама БиХ 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14), чл. 8. Правилника  о поступку директног споразума 
(„Службени гласник БиХ“, бр. 90/14) и чл. 44. Статута општине Доњи Жабар („Службени 
гласник општине Доњи Жабар“, бр. 6/05 и ванредни бр.7/12), Начелник општине Доњи 
Жабар доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ ДИРЕКТНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

   Овим Правилником се дефинише поступак јавне набавке роба, услуга и радова путем 
директног споразума из чл. 90. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту: Закона), у 
општини Доњи Жабар. 

Члан 2. 
(Услови за примјену директног споразума) 

   Поступак директног споразума може се провести када је процијењена вриједност 
истоврсних роба, услуга или радова на годишњем нивоу једнака или мања од 6.000,00 
КМ. 
   Уговорни орган ( у даљем тексту: Оптшина Доњи Жабар) може током једне године за 
исти предмет набавке потрошити до 6.000,00 КМ путем овог поступка. 
   Општина Доњи Жабар може започети поступак директног споразума ако је таква 
набавка предвиђена планом набавки или када Начелник општине донесе посебну одлуку о 
покретању директног споразума, у складу са чланом 17. ст.1. Закона. 
 

Члан 3. 
( Начела додјеле директног споразума) 

   Поступак директног споразума се проводи на начин да се осигура поштовање начела из 
чл. 3. Закона. 

Члан 4. 
(Почетак поступка) 

   Процјењивање вриједности јавне набавке која се додјељује директним споразумом врши 
се у складу са чл. 15.Закона.  
   Процјену вриједности јавне набавке, укључујући и предмјер/опис радова,роба и услуга,  
врши надлежни службеник општинске управе општине Доњи Жабар, или Начелник 
општине. 
   Под надлежним службеником  подразумијева се онај службеник у оквиру чијих послова 
и задатака, прописаних Правилником о организацији и систематизацији радних мјеста 
општинске управе, се проводи предметна јавна набавка.  
   Процијењена вриједност мора бити важећа у тренутку када уговорни орган затражи 
приједлог цијене или понуду од једног или више привредних субјеката. 
   Поступак директног споразума  започиње доношењем одлуке у писаном облику која 
садржи све елементе из члана 18.ст.1. Закона. 

Члан 5. 
(Провођење поступка) 

   Општина Доњи Жабар испитује тржиште те тражи писани приједлог цијене или понуду 
од једног или више привредних субјеката који обављају дјелатност која је предмет јавне 
набавке. 
   Након што прими  приједлог цијене или понуду од једног или више понуђача, а прије 
закључивања директног споразума, уговорни орган: 
     а) преговара са понуђачем/понуђачима о цијени и/или 
     б) прихвата приједлог цијене или понуду једног понуђача и/или  
     в) проводи другу врсту поступка дефинисану Законом. 



Члан 6. 
(Одабир понуђача) 

   Код одабира понуде на основу које ће бити додијељен уговор, уговорни орган треба 
узети у обзир факторе као што су цијена, количина, квалитет, технички опис, естетске и 
функционалне захтјеве, карактеристике које се односе на околиш, вријеме и период 
испоруке и сл. 
   Општина Доњи Жабар бира понуђача на начин који гарантује најбољу размјену 
вриједности за новац. Када води преговоре који се односе на приједлог цијене или 
понуду, општина Доњи Жабар дјелује у складу са добром комерцијалном праксом. 
   Када тражи приједлог цијене или понуду, општина Доњи Жабар даје понуђачима 
одређени рок, који се одређује у сваком конкретном случају, да припреме приједлог 
цијене или понуду, узимајући у обзир комлексност набавке. 
 

Члан 7. 
(Закључивање директног споразума) 

   Директни споразум се сматра закљученим: 
     а) Код набавки чија вредност износи до 1.000,00 КМ, прилагањем рачуна или друге 
одговарајуће документације; 
     б) Код набавки чија вриједност је виша од 1.000,00 КМ, општина Доњи Жабар је дужна 
закључити уговор. 

Члан 8. 
(Ступање на снагу) 

   Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Доњи Жабар“. 
   Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о поступку директног 
споразума („Службени гласник општине Доњи Жабар“, бр. 4/09 и 17/12). 
 
Број: 02- 404-19/14                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
2.12.2014.године                                         Жељко Марјановић, инж. пољопривреде, с.р. 
Доњи Жабар 
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