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организује цјелодневни семинар на тему: 

 

ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА БИХ 
 

који ће се одржати 29.06.2012. године у Бањалуци у хотелу Босна са почетком у 09
30

 

часова. Семинар је намјењен уговорним органима обвезницима примјене Закона о 

јавним набавкама,  понуђачима и другим лицима заинтересованим  за ову област.  

 
 

Предавачи:  

 Ђинита Фочо, директор Агенције за јавне набавке БиХ. 

 Хајрудин Буза и Синиша Тешановић, акредитовани предавачи јавних набавки. 

 Мр Драган Вукајловић, Канцеларија за ревизију институција БиХ. 

П Р О Г Р А М: 
 

09
30

-10
15 

Актуелности Агенције за јавне набавке БиХ од значаја за систем јавних  

               набавки 
 Електронски систем објаве 

 Нацрт новог Закона о јавним набавкама – нова законска рјешења 

10
15

-10
45 

Комисија за јавне набавке – надлежности и дјелокруг рада 

10
45

-11
15

 Пауза 

11
15

-12
00 

Искуства финансијске ревизије јавног сектора 

12
00

-13
00 

Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци-основ за  

               покретање поступка и процедура вођења поступка 

13
00

-14
00

 Пауза (закуска)  

14
00

-14
45 

Квалификациони услови и критерији за додјелу уговора – најчешће 

                грешке уговорних органа 

14
45

-15
30

 Општи елементи уговора о јавној набавци 

15
30

-15
45

 Пауза 

15
45

-16
30

 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА 



  

ПРИЈАВА УЧЕШЋА 

за цјелодневни семинар под називом 

ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О  

ЈАВНИМ НАБАВКАМА БИХ  
 

Овим пријављујем учешће на семинару о јавним набавкама који ће се одржати 

29.06.2012. године у Бањалуци - хотел Босна, са почетком у 09
30

 часова. 

 

1. Презиме и име учесника _________________________________ 

2. Презиме и име учесника _________________________________ 

3. Презиме и име учесника _________________________________ 

4. Презиме и име учесника _________________________________  

5. Презиме и име учесника _________________________________ 

 

                                             

Котизација за учешће на семинару износи 175,00 КМ по учеснику.  

У цијену котизације урачунат је приручник у оквиру којег се налазе приједлози 

образаца који се појављују у поступцима јавних набавки, како на страни уговорног 

органа, тако и на страни понуђача (обавјештења, одлуке, захтјеви, жалбе и др.).  

За све учеснике семинара обезбијеђена је закуска и освјежење. 

 

Уплату котизације можете извршити на жиро-рачуне код: 

Нове Банке: 555-007-00005514-11 

НЛБ Развојне банке: 562-099-00001664-61 

 

 

Назив предузећа (установе)   ____________________________________________ 

Улица и број                              _____________________________________________ 

Поштански број и мјесто        ____________________________________________ 

 

У ___________________ 

Дана: ________2012. године                      МП.                                   ___________________ 

                                                                                                                               (потпис)                                                                                                                                                                  
 

 

Молимо Вас да попуњену и овјерену пријаву доставите на наш фаx број: (051)430-200. 

Уплату котизације извршити најкасније до 27.06.2012. године.  

За све додатне информације можете се обратити координатору предметног семинара 

Синиши Ерцегу сваки радни дан у периоду од 8-16
00  

на број телефона: (051)431-260 или 

мобилни: 065/286-325. 


