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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА
ПРЕДМЕТ: Препорука за припрему и вредновања понуда по јавним набавкама у дијелу
који се односи на услове плаћања
Поштовани,
Министарство финансија и трезора уочило је да се у поступцима јавних набавки за институције БиХ као
значајан критеријум вредновања понуда користе рокови плаћања за испоручени материјал, набављена стална
средства и извршене услуге.
С обзиром да законски утврђен начин финансирања институција БиХ гарантује редовне дневне приливе
средстава од индиректних пореза Министарство финансија и трезора врши плаћање свих обавеза без икаквих
одлагања у складу са годишњим динамичким планом, односно мјесечним оперативним плановима које
буџетски корисници достављају овом министарству.
Уколико буџетски корисници могу доставити динамичке планове са прецизним терминима потребног
ангажовања средстава по врстама расхода, који се заснивају на уговорима са добављачима, тада је могуће
извршити утемељен обрачун финансијских ефеката по основу одгођеног плаћања планским обрачуном камата,
а тиме и утврђивање ранга понуде са становишта финансијске прихватљивости за институције БиХ, у
поређењу са добављачима који нуде ниже цијене са промптним роковима плаћања.
Досадашња пракса израде динамичких планова, поготово дијела који се односи на уобичајене испоруке
канцеларијског и потрошног материјала и пружање уговорених услуга, показује да у оваквим случајевима
није рађена прецизна динамика испорука, односно ангажовања средстава, те због тога није могуће утемељено
процијенити финансијске ефекте како би се добављачи рангирали по критерију одложеног плаћања.
Уколико се ради о набавкам роба и капиталним улагањима веће вриједности, који подразумијевају значајније
ангажовање капитала, препоручујемо да се у условима тендера наведе критериј услова плаћања, јер се по том
основу могу постићи значајнији позитивни финансијски ефекти. Међутим, у оваквим случајевима за
евентуално авансно плаћање потребно је у условима тендера прописати обавезу осигурања банкарске
гаранције за уредно извршење посла од стране добављача, како би се избјегли евентуални губици због
неликвидности или других поремећаја пословања код добављача.
Уважавајући цијену капитала на тржишту и услове под којима Министарство финансија и трезора остварује
приносе пласманима вишка средстава, препоручујемо институцијама БиХ - буџетским корисницима, односно
комисијама за јавне набавке, да приликом одређивања и примјене критерија за вредновање понуда у дијелу
који се односи на услове плаћања, упоредне анализе понуда темеље на утврђивању садашње вриједности
набавке кориштењем дисконтне стопе у висини просјечне каматне стопе на краткорочне банкарске депозите у
Босни и Херцеговини. На тај начин ће се обезбиједити упоредива калкулација понуђених цијена свих
учесника на тендеру, без обзира на понуђене рокове плаћања.
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