
 
 

Број: 55/17 

Датум: 17.01.2017.године 

    

 

ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за доставу понуда за набавку горива за потребе 

Комуналног предузећа“Бобас“а.д. Котор Варош.-  

 

Поштовани, 

 

У име Комуналног предузећа „Бобас“а.д. Котор Варош позивам Вас да доставите 

понуду у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда. Процедура јавне 

набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама  Босне и 

Херцеговине  (“Службени гласник БиХ» бр. 39/14), подзаконским актима који су 

донесени у складу са Законом и овом тендерском документацијом. 

 

Лице  које је овлаштено да води комуникацију у име уговорног органа са 

понуђачима је Борислав Смиљић, Тел. 051/785-027, факс е-маил адреса: 

bsmiljic@hotmail.com.     

   1. Предмет набавке 

 

1.1 Предмет јавне набавке је гориво за возила КП“Бобас“а.д.-Котор Варош, ознака 

из ЈРЈН: 09100000-0. 

Гориво се испоручује сукцесивно, у периоду од 12 мјесеци од дана закључења 

уговора,  на пумпним станицама добављача, у сљедећим оквирним количинама: 

- БМБ 95 - 1500  литара 

- Еуро дизел ( Еуро 4 ) – 22000 литара 

Kоличине су процјењене према потрошњи горива у претходном периоду и 

процјенама за наредни период.  

Гориво мора бити у складу са БАС стандардом. Уговорни орган задржава право да 

затражи увјерење о квалитету горива за сваку испоруку током уговореног периода, 

у циљу провјере квалитета горива. 

Основ за понуђену цијену горива је цијена горива на пумпи добављача на 

територији општине Котор Варош, коју понуђачи уписују у образац за цијену 

понуде, који је прилог овом акту. На ову, већ утврђену цијену, понуђачи могу 

дати попуст који је такође предвиђен у обрасцу за цијену понуде. Дакле, 

гориво ће се током године испоручивати по цијенама добављача, уз 

евентуални попуст на  цијену који понуђачи могу, а не морају дати. Понуђени 

попуст се обрачунава путем издавања књижне обавјести или директно на 

рачуну. Рачуни се испостављају највише три пута мјесечно. Доказ о 

посједовању пумпне станице понуђачи морају доставити до времена 

закључења уговора.  



Основ за промјену цијене горива је измјена цијена сирове нафте на свјетском 

тржишту. О свакој промјени цијене добављач је дужан извјестити наручиоца, који 

даје сагласност на измјену цијене. Нова  цијена ће се утврдити у вријеме закључења 

уговора. Уколико је дошло до промјене ове цијене  до времена закључења уговора, 

добављач је дужан доставити писмено обавјештење о промјени цијене, на начин 

како је то описано у горњем тексту, а на дан закључења уговора.  

Гориво се издаје искључиво на основу издатог писменог одобрења од стране 

наручиоца, које садржи најмање назив возила, регистарски број, врсту и количину 

која је одобрена.  

Наручилац ће имати право на једнострани раскид уговора у случају да добављач 

неосновано подигне своје цијене или их не умањи у складу са промјенама на 

свјетском тржишту, као и у случају да гориво није у складу са прописаним 

квалитетом и стандардом. 

У прилогу је образац за цијену понуде који сте дужни попунити, уз напомену да 

попуст на цијену нисте дужни дати.  

    

Набавка је одобрена Одлуком о покретању поступка број 54/17, а обавјештење о 

набавци је објављено на Порталу јавних набавки дана 17.01.2017 године. 
Редни број набавке у Плану јавних набавки: 1 
 

 

 1.3 Уговорни орган ће закључити уговор са изабраним добављачем. С обзиром да су 

количине процјењене према потрошњи горива у претходном периоду и 

процјенама за наредни период добављач ће фактурисати, како је већ наведено, 

само испоручену робу а максимално до 49.000 КМ без урачунатог ПДВ-а што 

представља и максималну,  евентуалну вриједност уговора. 

 

1.4 Робе ће се испоручивати сукцесивно, по потреби, на пумпним станицама 

добављача. 

1.5  Мјесто испоруке  су бензинске пумпе добављача на подручју општине Котор 

Варош, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   2. Услови за учешће и потребни докази 

 

2.1  Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђачи морају да испуњавају сљедеће  

       услове: 

 

а)  да су измирили обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања 

и здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у БиХ (члан 45. став (1) 

тачка ц) Закона); 

б)  да су измирили обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у 

складу са важећим прописима у БиХ (члан 45. став (1) тачка д) Закона); 

ц)  да су регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке, у складу са 

чланом 46. Закона;  

 

2.2  Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају 

услове тражене тачком 2.1 конкурентског захтјева за достављање понуда, и то:  

 

а) у сврху доказивања личне способности из тачке 2.1 под а) и б) понуђач мора 

доставити изјаву овјерену од стране надлежног органа (орган управе или 

нотар), у складу са формом која је прилог конкурентском захтјеву као Анекс 4. 

Понуђач којем буде додијељен уговор дужан је у року од 3 дана доставити 

документе из члана 45. став (2) тачка ц) и д) Закона, којим доказује 

вјеродостојност дате изјаве, односно испуњење услова дефинисаних тачком 2.1 

под а) и б). Достављени документи морају бити оригинали или овјерене 

копије и не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана 

достављања понуде. Ако изабрани понуђач не достави у остављеном року 

дефинисану документацију којом се доказује испуњавање постављених 

услова, уговор ће се додијелити следећем понуђачу са ранг листе. Докази 

морају бити физички достављени на протокол уговорног органа најкасније трећи 

дан по пријему одлуке о избору, у радном времену уговорног органа 

(понедјељак-петак од 7.00 до 15.00 сати), те за уговорни орган није релевантно 

на који су начин послати.; 

б) у сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу са 

чланом 46. Закона, понуђач мора доставити Рјешење о упису у судски регистар 

са свим прилозима и измјенама или Извод из судског регистра. Докази који се 

достављају морају бити оригинали или овјерене копије; 

 

2.3 У складу са чланом 45. став (5) Закона, уговорни орган може одбити понуду и уколико 

утврди да је понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен током 

периода од три године прије почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на 

било који начин, посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу 

битних захтјева уговора који су довели до његовог пријевременог раскида, настанка 

штете или других сличних посљедица, због намјере или немара привредног субјекта, 

одређене тежине; 

 

  2.4  У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни 

орган ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или 

намјерава дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду 

новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки 

поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у 

писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, 

те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке.  



         Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито 

нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Изјава 

је прилог тендерској документацији (Анекс 5) и овјерава се од стране надлежног 

органа (орган управе или нотар). 

   3. Захјеви по питању језика 

 

Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и 

уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и 

Херцеговини.  

   

 4. Припрема понуда 

 

4.1  Добављачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. 

       Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

 

 4.2  Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 

тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене 

потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови  понуде морају бити 

чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Све 

стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив редни број странице или 

листа, у складу са чланом 8. став (6) и (7) Упутства за припрему модела тендерске 

документације и понуда.  

 

4.3 Понуда се доставља у оригиналу тј. једном примјерку. Коверта са понудом се доставља 

на адресу уговорног органа: Комунално предузеће „Бобас“а.д., ул. Цара Душана бб, 

78 220 Котор Варош. На коверти понуде мора бити назначено: 

 - назив и адреса уговорног органа, 

 - назив и адреса понуђача, 

 - евиденцијски број набавке (набавка број ), 

 - назив предмета набавке (набавка горива), 

 - назнака „не отварај“. 

 

4.4 Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 

достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и 

основна понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. 

Понуђач може у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу 

писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да 

се ради о одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу 

неотворена. 

4.5 Понуђачи могу направити списак информација (попуњен по шеми која се налази у 

анексу 3)  које би се требале сматрати повјерљивим.  

 

У колико понуђач не достави образац или достави непопуњен образац повјерљивих 

информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити 

проглашена неприхватљивом. Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у 

складу са чланом 11.  Закона не могу прогласити повјерљивим, уговорни орган их 

неће сматрати повјерљивим, а понуда добављача неће бити одбијена. 

 

 



4.6  Понуда мора да садржи следећа документа: 

 

- Образац за понуду сачињен у складу са садржином из  Анекса 1 

- Образац за цијену понуде сачињен у складу са садржином из  Анекса 2 

- Образац повјерљивих информација сачињен у складу са садржином из  Анекса 3– 

ако понуђач има таквих информација 

- Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона (Анекс 4) 

- Рјешење о упису у судски регистар или Извод из судског регистра – оригинал или 

овјерена копија  

- Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона (Анекс 5). 

 

      5. Рок за достављање понуда 

 

       Рок за достављање понуда је 26.01.2017.године до 11.00  сати. Јавно отварање понуда 

ће се одржати 26.01.2017.године у 12.00  сати, у просторијама уговорног органа,  

адреса: ул. Цара Душана бб, Котор Варош. Понуђачи или њихови овлаштени 

представници, као и сва друга заинтересована лица могу присуствовати отварању 

понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити 

свим добављачима који су у року доставили понуде путем записника са отварања 

понуда, одмах, а најкасније у року од 3 дана. 

На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити сљедеће 

информације: 

- назив понуђача 

- укупна цијена наведена у понуди 

- попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан у Анексу 2. 

-рок плаћања 

 

Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба 

прије отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у 

име привредног субјекта-понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може 

као и остала заинтересована лица присуствовати јавном отварању али без права 

потписа записника или предузимања било којих правних радњи у име понуђача.  

 

      6. Критериј додјеле уговора и цијена 

 

6.1 Уговор се додјељује добављачу на основу критерија „економски најповољнија 

понуда“. Одбит ће се понуде које нису у складу са описом предмета јавне набавке. 

Критериј за додјелу уговора је: 

Економски најповољнија понуда са сљедећим подкритеријима: 

-Цијена....................................................................................70% 

-Рок плаћања...........................................................................30% 

 

 

Уговор се додјељује квалификованом понуђачу који је доставио понуду која је 

освојила највећи број бодова а након бодовања према постављеним критеријима. 

Бодовања понуда према постављеним извршит ће се на сљедећи начин: 

 

-бодовање по критерију-цијена  

 

Бодовање по овом критерију извршит ће се на сљедећи начин: 

Највећи број бодова а то је 70 добит ће она понуда која буде имала најнижу укупну 

цијену. Остале понуде бодоват ће се према сљедећој формули: 



 

НАЈНИЖА ЦИЈЕНА/ЦИЈЕНА ИЗ ПОНУДЕ КОЈА СЕ БОДУЈЕ*70 

 

-бодовање по критерију-рок плаћања 

 

Бодовање по овом критерију извршит ће се на сљедећи начин: 

Највећи број бодова а то је 30 добит ће она понуда која буде имала најдужи понуђени 

рок плаћања. Остале понуде бодоват ће се према сљедећој формули: 

 

РОК ПЛАЋАЊА ИЗ ПОНУДЕ КОЈА СЕ БОДУЈЕ/НАЈДУЖИ ПОНУЂЕНИ РОК 

ПЛАЋАЊА*30 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА=БРОЈ БОДОВА ДОБИЈЕНИХ ПО КРИТЕРИЈУ 

„ЦИЈЕНА“+БРОЈ БОДОВА ДОБИЈЕНИХ ПО КРИТЕРИЈУ „РОК ПЛАЋАЊА“ 

 

Укупан број бодова који понуда може добити је збир бодова добијених по критерији 

цијена и бодова добијених по критерију рок плаћања. Уколико се деси ситуација да 

двије или више понуда након бодовања по постављеним критеријима имају исти број 

бодова предност ће се дати понуди која има најнижу цијену од свих понуда које имају 

исти број бодова. Сваки понуђач може понудити само једну цијену, која не може 

мијењати након истека рока за доставу понуда. Уговорни орган не може преговарати о 

понуди, као ни о цијени. 

6.2  Уговорни орган ће у сврху поређеља понуда примјенити преференцијални третман 
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, 
донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине, 
6.3 У сврху  поређења  понуда,  уговорни орган  ће умаљити  цијене домаћих  
понуда за преференцијални фактор: 15% 

6.4   Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са 
сједиштем у БиХ и код којих, у случају уговора о робе, најмање 50% радне снаге за 
извршење уговора су резиденти из БнХ. 

6.5 У сврху доказивања да испуњавају преференцијални третман домаћег понуђачи 
достављају рјешење о упису у судски регистар или извод из судског регистра и 
попуњавају изјаву у Анексу 1. 

  

     7. Обавјештење о додјели 

 

         Сви добављачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка 

јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то електронским 

средством, факсом, поштом или непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка 

уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или 

поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда. 

 



  8.    Закључење уговора и подуговарање 

 

  Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације и прихваћене            

понуде и Законом о облигационим односима. 

  Понуђачима је дозвољено подуговарање, у складу са условима прописаним чланом 73. 

Закона. Понуђач који има намјеру подуговарања дужан је у обрасцу за понуду навести 

назив подуговарача и/или дио уговора који намјерава дати у подуговор (најмање једну од 

ове двије информације, чиме је изразио намјеру подуговарања). 

 

  

     9. Информације о заштити права добављача 

 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 

Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин 

и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.  

 

За све што није предвиђено овим конкурентским захтјевом, примјењују се директно 

одредбе Закона о јавним набавкама БиХ и подзаконских аката. 

 

 

 

Анекси: 

 

Анекс 1 – Образац за понуду 

Анекс 2 – Образац за цијену понуде  

Анекс 3 – Образац повјерљивих информација  

Анекс 4 – Изјава о испуњавању услова из члана 45. тачка ц) и д) Закона 

Анекс 5 -  Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона 

 

М.П. 

                                                                                        

                                                                                     Овлаштено лице уговорног органа 

 

 

Слободан Јурић, магистар техн.наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анекс 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

страна 1 од 2 

 

Број набавке:  

Број обавјештења на Порталу јавних набавки:  

 

Број понуде: ________________ 

Датум: _____________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

 

 

Назив уговорног органа 

 

КП“Бобас“а.д. 

 

Адреса 

 

Цара Душана бб, 78 220 Котор Варош 

 

Сједиште 

 

Котор Варош 

 

ПОНУЂАЧ (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је 

навести назив члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на 

овлаштеног представника групе): 

 
Назив и сједиште понуђача 

(овлаштени представник групе 

понуђача)  

 

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана 

групе понуђача 

(уколико се ради о групи понуђача) 

 

 

Адреса 
 

 

ИДБ/ЈИБ 
 

 

Број жиро рачуна 
 

 

Да ли је понуђач је у систему ПДВ: 
 

 

Адреса за доставу поште 
 

 

Е – маил 
 

 

Контакт особа 
 

 

Број телефона 
 

 

Број факса 
 

 

 



 

 

страна 2 од 2 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на Порталу јавних 

набавки дана  године, достављамо вам понуду и изјављујемо следеће:  

1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ 

Укупна цијена наше понуде износи: 

Укупна цијена без ПДВ-а: ______________________________________ КМ или  

 

словима________________________________________________________________ 

 

Попуст у износу од _________% тако да цијена са попустом и без ПДВ-а 

износи____________________________________________КМ или словима 

___________________________________________________________________ КМ. 

 

ПДВ (17%): ________________ КМ или словима __________________________ 

 

Укупна цијена са ПДВ-ом: ___________________________________ КМ или 

словима________________________________________________________________ 

 

3. ПОДУГОВАРАЊЕ (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 

 

Назив и сједиште подуговарача: ____________________________________ и/или 

дио уговора који се намјерава подуговарати:_____________________________ 

(понуђач може навести оба или само један од напријед наведених података, 

чиме је изјавио да има јасну намјеру подуговарања) 

 

4. Прихватамо све услове дефинисане овом тендерском документацијом без 

икаквих резерви и ограничења. У прилогу достављамо образац за цијену 

понуде који је попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У 

случају разлике у цијенама из ове изјаве и обрасца за цијену понуде, 

релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде. 

5. Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се доставити доказе о 

испуњавању квалификационих услова за које смо приложили изјаве, у 

складу са условима прописаним овом тендерском документацијом. 

 

6. У вези са вашим захтјевом о испуњавању условању услова за примјену 

преференцијалног третмана домаћег, изјављујем сљедеће (заокружити оно 

шта је тачно): 

а) Наша понуда ИСПУЊАВА услове преференцијалног третмана домаћег. 

б) Наша понуда  НЕ ИСПУЊАВА услове преференцијалног третмана домаћег. 

 

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ 

ПОНУЂАЧА                                                                                                         

                                                                                        ___________________________ 

                                                         М.П.                                (име и презиме) 

 

  ____________________________ 

                                                                                                         (потпис) 

        



                                                  

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Наша понуда  садржи документа означена од 1 до __, и то: 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Анекс 2 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

Број понуде: _______________________ 

 

Датум: ____________________________  
 

 

 

р.б. 

 

 

Назив и опис 

робе  

 

 

Јед.мјере 

 

 

количина 

Цијена по 

јединици 

мјере без 

ПДВ-а 

 

Укупна цијена без  

ПДВ-а (количина 

х јед. цијена) 

 

 

 

1. 

 

Безоловни 

моторни бензин 

БМБ 95 

 

литар 

 

1500 

 

 

 

 

2. 

 

Дизел гориво 

Еуро 5 

 

литар 

 

22000 

  

 

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

 

 

ПОПУСТ ___%: 

 

 

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а: 

 

 

 

М.П.    

                  ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 

 

______________________________  

                                                                                                 (потпис) 

Напомена: 

 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 

цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган 

треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне 

трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.  

3. У случају разлике између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 

исправљати. 

5. Овај образац за цијену понуде је један од могућих опција.  

 



 

 

АНЕКС 3 

     

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви 

страница с тим 

информацијама 

у понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација 

Временски период 

у којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Потпис и печат добављача 

_______________________ 

 

 

Напомена: 

Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 

11. Закона. 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНЕКС 4 

 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од ц) и д) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 

 

Ја, нижепотписани ___________________________(Име и презиме), са личном 

картом број: __________________ издатом од _____________________, у својству 

представника привредног друштва 

______________________________________________ (Навести положај, назив 

привредног друштва) ИД број: ________________________, чије сједиште се налази 

у ______________________ (Град/општина), на адреси 

______________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне 

набавке ______________________________________(Навести тачан назив и врсту 

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

___________________________________________ (Навести тачан назив уговорног 

органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци, а у складу са чланом 45. 

ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

Понуђач ______________________________ у наведеном поступку јавне набавке, 

којег представљам, није: 

 а) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског 

осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ; 

 б) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних 

пореза у складу са важећим прописима у БиХ. 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле 

уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке ц) и д) на захтјев уговорног 

органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 

пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 

законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 

лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за 

који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача 

(правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени 

поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама 

БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право 

провјере тачности изнесених информација код надлежних органа. 

 

Изјаву дао: 

__________________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

__________________________ 

Потпис и печат надлежног органа:   м.п. 

___________________________ 

   
                                                           

                                                    



 

 

АНЕКС 5 

 

  ПИСМЕНА ИЗЈАВА У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

Ја, нижепотписани ___________________________(Име и презиме), са личном 

картом број: __________________ издатом од _____________________, у својству 

представника привредног друштва 

______________________________________________ (Навести положај, назив 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности) ИД број: 

________________________, чије сједиште се налази у ______________________ 

(Град/општина), на адреси ______________________(Улица и број), као понуђач у 

поступку јавне набавке 

___________________________________________________(Навести тачан назив и 

врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

___________________________________________ (Навести тачан назив уговорног 

органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци, а у складу са чланом 52. 

став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било 

којој фази процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, 

радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба 

извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или 

одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, 

радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не 

треба извршити. 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у 

јавним набавкама. 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 

предмета поступка јавне набавке. 
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело 

давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности 

утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине. 

 

Изјаву дао: 

__________________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: 

__________________________ 

Потпис и печат надлежног органа: 

___________________________ 

М.П. 

                                    


