Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

Uputstvo za dostavljanje podataka o javnim nabavkama u
elektronskom obliku
Opis i faze
Svaka od kantonalnih organizacija po uredbi Vlade KS je obavezna da objavljuje podatke o javnim nabavkama na svojoj internet
stranici. Kako bi se ti podaci preuzimali u centralni registar javnih nabavki, organizacija je dužna da podatke o javnim nabavkama
pripremi u formatu JSON, na javno dostupnoj lokaciji.
Radi uniformnosti, JSON datoteka treba imati slijedeći naziv i lokaciju:
http://<naziv_web_stranice>/JNabavke_<jednoznačna šifra organizacije>.json
npr. http://abc.ks.gov.ba/JNabavke_ 28010001.json
Javne nabavke imaju 3 faze sa slijedećim poljima:
Rb

Opis polja

Naziv polja

Moguće vrijednosti

1

Jednoznačni interni
identifikator javne nabavke

Nid

Cjelobrojna vrijednost

2

Organizacija

Cjelobrojna vrijednost

Nadlezno_min

Cjelobrojna vrijednost

Obavezno
polje

4

Jednoznačni identifikator
budžetskog korisnika. Svi
budžetski korisnici imaju
jednoznačni identifikator
koji dodjeljuje
Ministarstvo finansija.
Ukoliko se radi o
vanbudžetskom korisniku
potrebno je koristiti šifru
koju dodjeljuje ZIS KS
Šifra nadležnog
ministarstva, dodjeljuje je
ZIS KS
U kojoj je fazi JN

Faza_postupka

Obavezno
polje

5

Naslov predmeta

Naslov

Cjelobrojna vrijednost 4, 5 ili 6 sa
slijedećim značenjem:
4. Plan nabavki
5. Pokretanje i tok postupka javnih
nabavki
6. Ugovaranje i realizacija javnih
nabavki
Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

6

Obrazloženje

Obrazlozenje

Tekstualno polje (MEMO)

3

Podrazum Napomena
ijevana
vrijednost
Obavezno
polje, mora
biti
jednoznačno
Obavezno
polje

Obavezno
polje, mora
biti
jednoznačno

FAZA 1. PLAN NABAVKI
7

Status plana nabavke

Objavljen_dopunjen_
izmijenjen

8
9

Datum izmjene statusa
Prilozi tj file-ovi koji se
prilažu

Datum_plana_nabavki
Prilog_plan_izmjene

Cjelobrojna vrijednost 1-4 sa slijedećim
značenjem:
1. Objavljen
2. Dopunjen
3. Izmijenjen
4. Ne donosi se
Datum u formatu: dd.mm.YYYY
Tekstualno polje sa URL adresom PDF
priloga. Ukoliko ima više priloga
razdvojiti ih uspravnom crtom “|”
1

1

Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo

FAZA 2. POKRETANJE I TOK POSTUPKA JAVNIH NABAVKI
10

Jedinstveni registar
nabavki
JRJN / CPV kod

JRN_CPV

Tekstualno polje dužine 8 znakova, koje
može sadržati samo cijele brojeve od 0..9,
ne smije sadržati crticu “-”, i ne može
sadržati više vrijednosti nego samo jednu
(radi se šifarniku od 9454 stavke koji se
može vidjeti na linku
view-source:http://jn.ks.gov.ba/)
Cijeli broj od 1 do 10 sa slijedećim
značenjem:
1. direktni postupak
2. onkurentski postupak
3. tvoreni postupak
4. ograničeni postupak
5. pregovarački postupak sa objavom
obavještenja
6. pregovarački postupak bez objave
obavještenja
7. takmičarski dijalog
8. konkurs za izradu idejnog rješenja
9. poseban režim dodjele ugovora
10. ugovori izuzeti od primjene ZJN
Datum u formatu: dd.mm.YYYY

11

Kako se postupak JN
provodi

Vrsta_postupka

12

Datum kada je
obavještenje objavljeno
Gdje je obavještenje
objavljeno

Datum_objave_obavje
stenja_o_nabavci
Obavjestenje_objavl
jeno_gdje

14

Broj postupka nabavke
objavljene na Portalu AJN
BIH

Broj_postupka_nabav
ke

15

Broj Službenog glasnika
BiH gdje je objavljena
nabavka
Naziv pisanog medija,osim
SG BiH, i datum kada je
objavljena nabavka
Link gdje je objavljena
nabavka u elektronskom
mediju
Procjena vrijednosti
nabavke u KM, iznos bez
PDV-om
Koliko je bilo prihvatljivih
ponuda
Kolika je vrijednost
ponude u KM koja je
prihvaćena
Ko je ponuđač čija je
ponuda prihvaćena

Broj_Sluzbenog_glas
nika

Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

Naziv_pisanog_medij
a

Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

Link_u_elektronskom
_mediju

Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

Procijenjena_vrijed
nost_nabavke_bez_PD
V

Decimalni broj
(bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)

Broj_prispjelih_pri
hvatljivih_ponuda
Vrijednost_prihvace
ne_ponude_sa_PDV

Cijeli broj

Odabrani_ponudjac

Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

13

16
17
18
19
20
21

Tekstualno polje koje sadrži jednu ili više
cjelobrojnih vrijednosti 1,2,3 ili 4, koje
imaju slijedeće značenje:
1. Portal Agencije za javne nabavke BiH
2. Službeni glasnik BiH
3. Drugi pisani mediji
4. Drugi elektronski mediji
Ukoliko je objavljeno na više mjesta
razdvojiti ih uspravnom crtom “|”.
Primjeri:
“2” - Objavljeno u Sl. glasniku BiH
”1|4” - Objavljeno na Portalu i u Drugim
el.medijima
”1|2|3|4” - Objavljeno na sva 4 mjesta
Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

Decimalni broj
(bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)

2

Primjeri
ispravno:
“03117120”
neispravno:
“3117120”
“0311712-0”
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Tekstualno polje koje sadrži naziv firme.
Ukoliko ima više firmi razdvojiti ih
uspravnom crtom “|”

22

Ostale ponude firmi

Ostale_ponude_firmi

23

Da li je postupak JN
poništen ili nije

Postupak_ponisten

24

Prilozi tj file-ovi koji se
prilažu

Prilog_odluke_obavj
estenja

Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 slijedećeg
značenja:
1. NE
2. DA
Tekstualno polje sa URL adresom PDF
priloga. Ukoliko ima više priloga
razdvojiti ih uspravnom crtom “|”

1

FAZA 3. UGOVARANJE I REALIZACIJA JAVNIH NABAVKI
25

Treba biti link na naziv
predmeta iz faze
"Pokretanje i tok" koji je
prethodio ovoj nabavci

Naziv_predmeta_ugov
aranja

26

Ugovor_potpisan_sa

27

Naziv firme sa kojom je
ugovor potpisan
Budžetska godina

28

Kada je ugovor potpisan

29

Kolika je vrijednost
potpisanog ugovora u KM
Ugovoreni rok realizacije u
danima od potpisivanja
ugovora ili uvođenja u
radove
Broj obavještenja o dodjeli
ugovora sa Portala JN

Datum_potpisivanja_
ugovora
Vrijednost_potpisan
og_ugovora_sa_PDV
Ugovoreni_rok_reali
zacije_u_danima

30

31

Budzetska_godina

Cjelobrojna vrijednost 1 ili 2 sa
slijedećim značenjem:
1.NE
2.DA
Cijeli broj

Izmjene_aneksi_ugov
ora

33

Brojna vrijednost koliko je
bilo izmjena /aneksa
Ukupna vrijednosti u KM
realizovanog ugovora

Broj_izmjena_aneksa

36
37

Ostvareni rok realizacije u
danima od potpisivanja
ugovora ili uvođenja u
radove
Prilozi tj file-ovi koji se
prilažu za ugovore/anekse
Datum unosa

Ukupna_vrijednost_r
ealizovanog_ugovora
_sa_PDV
Ostvareni_rok_reali
zacije_u_danima

Decimalni broj
(bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)

Prilog_ugovor_aneks
i

Tekstualno polje sa URL adresom PDF
priloga. Ukoliko ima više priloga
razdvojiti ih uspravnom crtom “|”
Datum u formatu: dd.mm.YYYY

Datum_unosa

Ovo polje je
uvedeno
30.10.2018

Decimalni broj
(bez razdvajanja hiljadarki, npr. 1245,60)
Cijeli broj

Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

Da li je bilo izmjena u
ugovoru

35

Datum u formatu:YYYY
(podrazumijevana vrijednost pri unosu je
tekuća godina, a korisnik može
promijeniti na drugu, npr. iduću)
Datum u formatu: dd.mm.YYYY

Broj_obavjestenja_P
ortala_JN

32

34

Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)
koje sadrži naslov predmeta iz faze
"Pokretanje i tok" koji je prethodio ovoj
nabavci, preneseno kao polje pod r.br. 5 iz
ove tabele
Tekstualno polje (maks. 250 karaktera)

1

Cijeli broj

Važna napomena
Pripremljenu JSON datoteku potrebno je provjeriti po pitanju ispravnosti strukture i sadržaja. Ispravnost strukture, tj. da li
je JSON datoteka dobro formatirana, trebate provjeriti na stranici https://jsonformatter.curiousconcept.com/.
Ispravnost sadržaja je potrebno provjeriti kod polja koja koriste šifrarnike, tj. smiju imati vrijednosti samo iz određenog
3
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skupa, kao npr. polje “Faza_postupka” koje smije imati samo vrijednosti iz skupa {4,5,6}. Ispravnost sadržaja možete
provjeriti na stranici https://jsonpath.curiousconcept.com/ npr. za JSONPath Expression: $.nodes.*.node.Faza_postupka vratiće
vrijednosti polja “Faza_postupka” i tu se odmah može uočiti da li su vrijednosti ispravne.
Potrebno je obavezno provjeriti i strukturu i sadržaj. U slučaju neispravne strukture JSON datoteka se neće uopšte moći
importovati u centralni registar, dok će se u slučaju neispravnog sadržaja podaci importovati, ali neće prikazivati ili će se
prikazati netačno.Primjer
Primjer datoteke u formatu JSON sa 4 sloga, odnosno sa 4 unesene javne nabavke:
JNabavke_ 28010001.json
{

"nodes" : [
{
"node" : {
"Nid" : "14157",
"Organizacija" : "28010001",
"Nadlezno_min" : "212",
"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Nabavka licenci ",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "48317000",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjelih_prihvatljivih_ponuda" : "",
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "QSS d.o.o. 4200103980007",
"Budzetska godina" : 2016;
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "28.12.2016",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "2878,20",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "2878,20",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_nabavka_licence_2016.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_nabavka_licence_2016.pdf",
"Datum_unosa" : "23.01.2017",
"Ostale ponude firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : "",
"Obrazlozenje" : ""
}
},
{
"node" : {
"Nid" : "14100",
"Organizacija" : "28010001",
"Nadlezno_min" : "212",
"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Test ranjivosti",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "72254100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjelih_prihvatljivih_ponuda" : "",
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}

"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "",
"Budzetska godina" :"" ;
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_-_test_ranjivosti.pdf",
"Datum_unosa" : "18.01.2017",
"Ostale ponude firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : "",
"Obrazlozenje" : ""

},
{
"node" : {
"Nid" : "14096",
"Organizacija" : "28010001",
"Nadlezno_min" : "212",
"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Nabavka sviceva - mreznih uredjaja",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "31214100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjelih_prihvatljivih_ponuda" : "",
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "Disti doo Sarajevo 4200077450002",
"Budzetska godina" : 2016;
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "13.12.2016",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "1635,66",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "45",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "1",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "1635,66",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" : "http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_nabavka_sviceva_2016.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_nabavka_sviceva_2016.pdf",
"Datum_unosa" : "12.01.2017",
"Ostale ponude firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : "",
"Obrazlozenje" : ""
}
},
{
"node" : {
"Nid" : "14095",
"Organizacija" : "28010001",
"Nadlezno_min" : "212",
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"Faza_postupka" : "6",
"Naslov" : "Osiguranje uposlenika 2017",
"Objavljen_dopunjen_izmijenjen" : "",
"Datum_plana_nabavki" : "",
"Prilog_plan_izmjene" : "",
"JRN_CPV" : "66512100",
"Vrsta_postupka" : "1",
"Datum_objave_obavjestenja_o_nabavci" : "",
"Obavjestenje_objavljeno_gdje" : "",
"Broj_prispjelih_prihvatljivih_ponuda" : "",
"Vrijednost_prihvacene_ponude_sa_PDV" : "",
"Odabrani_ponudjac" : "",
"Procjenjena_vrijednost_nabavke_bez_PDV" : "",
"Postupak_ponisten" : "1",
"Prilog_odluke_obavjestenja" : "",
"Naziv_predmeta_ugovaranja" : "",
"Ugovor_potpisan_sa" : "VGT Osiguranje DD Visoko 4218241600009",
"Budzetska godina" : 2017;
"Datum_potpisivanja_ugovora" : "10.01.2017",
"Vrijednost_potpisanog_ugovora_sa_PDV" : "1250,64",
"Ugovoreni_rok_realizacije_u_danima" : "365",
"Izmjene_aneksi_ugovora" : "",
"Broj_izmjena_aneksa" : "",
"Ukupna_vrijednost_realizovanog_ugovora_sa_PDV" : "1250,64",
"Ostvareni_rok_realizacije_u_danima" : "",
"Prilog_ugovor_aneksi" :
"http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/odluka_osiguranje_uposlenika_2017_0.pdf|
http://zis.ks.gov.ba/sites/zis.ks.gov.ba/files/ugovor_polica_osiguranja_2017_0.pdf",
"Datum_unosa" : "12.01.2017",
"Ostale ponude firmi" : "",
"Broj_obavjestenja_Portala_JN" : "",
"Broj_postupka_nabavke" : "",
"Broj_Sluzbenog_glasnika" : "",
"Naziv_pisanog_medija" : "",
"Link_u_elektronskom_mediju" : "",
"Obrazlozenje" : ""
}
},

Za sve nejasnoće ili pitanja možete kontaktirati na telefon 033 562-175 ili Denisa.Durakovic@zis.ks.gov.ba
Organizacije koje imaju Drupal mogu dobiti odgovarajući kod.
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