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СТАНАРИ, МАРТ 2018. ГОДИНЕ 

БРОЈ: 02-406-52/18 



1. ОПШТИ ПОДАЦИ УГОВОРНОГ ОРГАНА 
 

Назив уговорног органа ОПШТИНА СТАНАРИ 

ЈИБ 4403845960005 

Телефон 053/201-810 

факс 053/201-818 

Интернет адреса www.opstinastanari.com 

И-мејл milicicb85@gmail.com 

Име лица задуженог за контакт Борис Миличић 

Привредни субјеки искључени 

из поступка (чл. 52 ЗЈН БИХ) 
- 

Врста уговора о јавној 

набавци 
Услуге 

Поступак додјеле уговора Анекс 2 дио Б 

 

 

2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 

Предмет јавне набавке Услуге осигурања возила 

ЈРЈН 6514110-0 

Редни број набавке из Плана 17 (осиграње возила) 

Процијењена вриједност 

набавке без ПДВ-а 
7.000,00 

Количине и спецификација 

предмета набавке 

Власничке књижице прилог 

докуметацији (Анекс 8) 

Мјесто пружања услуга 
Сједиште уговорног органа и 

сједиште понуђача 

Рок пружања услуга Извршење услуга 

 

 

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 

Предмет набавке је набавка услуга обавезног осигурања птничких 

службених моторних возила и каско осигурање одређених службених 

моторних возила у власништву уговорног органа. 

 

4. ПЕРИОД ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
 

Уговор о набавци предметних услуга се закључује на период од 

годину дана. 

 

5. КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР ПОНУДЕ У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 64. ЗЈН 
 

Најнижа цијена. Најнижа цијена укључује све зависне трошкове 

које понуђач може имати приликом извршења предметне услуге. 
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6. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА 
 

Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђачи требају 

уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају 

услове, и то: 

 

a) У сврху доказа о испуњавању услова о личној способности 
(члан 45. ЗЈН), понуђач мора доставити изјаву овјерену од 

стране надлежнног органа у складу са формом која је у 

прилогу тендерске документације (Анекс 4) 

b) У сврху доказа о способности обављања професионалне 

дјеалтности, понуђач мора бити регистрован у одговарајућим 

професионалним или другим регистрима земље у којој је 

регистрован или да осигура посебну изјаву или потврду 

наделжног органа којом се доказује њихово право да обавља 

професионалну дјелатност која је у вези са предметом 

набавке. Тражени доказ се доставља као оригинал или 

овјерена копија и не смије бити старији од 3 (три) мјесеца, 

рачунајући од дана предавања понуде. 

 

Само онај понуђач који буде одабран у овом поступку дужан је  

при закључењу уговора доставити доказе у сврху доказивања 

чињеница потврђених у изјави и то: 

 

a) извод из кривичне евиденције надлежног суда да у кривичном 
поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична 

дијела организованог криминала, корупцију, превару или 

прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и 

Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 

b) извод или потврда из евиднеција у којим се воде чињенице 
да није под стечајем или није предмет стечајног поступка 

ликвидације,односно у поступку је обуистављања пословне 

дјелатности, у складу са важечим прописима у Босни и 

Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 

c) потврде надлежне пореске управе или колико се ради о 

понуђачу који није регистрован у Босни и Херцеговин, 

потврда или извод из евиденције на основу које се може 

утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и 

инвалидско осигурање. 

d) потврде надлежних институција о уредно измиреним обавезама 
по основу директних и индиректних пореза. 

 

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму 

обавеза, односно одгођеном плаћању, по основу доприноса за 

пензијско—нвалидско осиграње, здравствено осиграње, директне и 

индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне 

институције да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје 

репрограмиране обавезе. 

 

Уколико је понуђач закључио спразум о репрограму обавеза или 

одгођено, плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, 



непосредно прије доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној 

динамици извршавају своје обавезе и тај понуђач неће бити 

квалификован у овом поступку. 

 

7. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 

a. Садржај понуде 
 

Понуда садржи: 

 

a) попуњен образац за понуду – Анекс 1, 
b) попуњен обаразац за цијену понуде – Анекс 2, 
c) изјаву о испуњавању услова о личној способности овјерену 

од стране надлежног органа – Анекс 3, 

d) изјаву из члана 52. ЗЈН, према обрасцу у прилогу ТД, Анекс 
4, овјренеу од стране надлежног органа, 

e) прописана изјава о примјени преференцијалног третмана 

домаћег, према обрасцу у ТД, Анеск 5, 

f) потписана изјава о повјерљивим информацијама, Анекс 6, 
g) потписан нацрт уговора – Анекс 7. 

 

Понуда мора садржавати све наведене елементе како би се сматрала 

потпуном. Понуде које не буду садржавале све тражене елементе, 

биће одбачене. 

 

b. Начин израде понуде 
 

Понуђач подноси понуду заједно са припадајућом документацијом 

на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини. 

 

Штампана литература, брошуре, каталози и слично могу бити и на 

другом језику, али у том случају се обавезно прилаже и пријевод 

овлаштеног судског тумача за језик са којег је превод извршен. 

 

Понуда мора бити чврсто увезана и све сртане понуде нумерисане 

(изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл.) 

 

Понуда се израђује на начин да чини цијелину. Ако због обима или 

других објективних околности понуда не може бити израђена на 

начин да чини цијелину, онда се израђује са два или више 

дијелова. 

 

Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење 

или уметање листова. 

 

Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се 

чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или 

уметање листова. 

 



Дијелове понуде као што су узорци, каталози, медији за 

похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач 

обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. 

 

Ако је понуда израђена од више дијелова понуђач мора у саржају 

понуде навести од колико се дијелова понуда састоји. 

 

Странице понуде се обиљежавају бројем на начин да је видљив 

редни број странице. Када је понуда израђена од више дијелова, 

странице се означавају на начин да сваки следећи дио започиње 

редним бројем којим се натавља редни број странице којим 

завршава претходни дио. 

 

Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који 

имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не 

нумеришу додтатно. 

 

Изузетно, понуда неће бити одбачена уколико се листови понуде 

нумерисани на начин да је обезбијеђен контиуитет нумерисања, те 

ће се сматрати мањим одступањем кој не мијња, нити се битно 

удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у 

обавјештењу о набави и ТД. 

 

c. Начин доставе понуде 
 

Понуде се достављају у оригиналу. Понуде се пишу неизбрисивом 

тинтом. 

Понуда се доставља у затвореној коверти на адресу уговорног 

органа наведену у тендерској документацији. 

 

На коверти понуде мора бити назначено: 

 

- назив и адреса уговорног органа, 

- назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте, 

- евиденцијски број набавке, 

- назив предмета набавке, 

- назнака ''не отварај''. 

 

Понуђачи могу наведен податке попунити на обрасцу приложеном уз 

овај Захтјев и залијепити на коверту. 

 

d. Измјена, допуна и повлачење понуде 
 

Понуђач може прије истека рока за доставу понуда своју понуду 

измјенити, допунити или од ње одустати. Ако због измјене или 

допуне дође до промјене укупне цијене понуде, нава цијена морасе 

обавезно навести. Измјена или допуна понуде доставља се на исти 

начин као и понуда, и то у року који је назначен у обавјештењу 

о набавци и ТД. У случају повлачења понуде, прије истека рока 

за доставу понуде, понуђач може писмено захтјевати поврат своје 

неотворене понуде. 



Сваки понуђач може поднијети само једну понуду. 

 

Понуђач може до истека рока за доставу понуда доставити измјену 

и/или допуну понуде. 

 

Измјена и/или допуна понуде доставља се на исти начин као и 

основна понуда с обавезном назнаком да се ради о измјени и/или 

допуни понуде. 

 

Понуђач може до истека рока за доставу понуде писаном изајвом 

одустати од своје достављене понуде. Писана изјава се достављ 

на исти начин као и понуда са обавезном назанком дасе ради о 

одустајању од понуде. У том случају неотоворена понуда се враћа 

понуђачу. 

 

e. Алтернативне понуде 
 

Уговорни орган не одобрава алтернативне понуде. 

 

8. НАЧИН ОДРЕЂИВАЊА ЦИЈЕНЕ ПОНУДЕ 
 

a. Понуђач изражава цијену понуде у конвертибилним маркама 
(КМ). Цијена понуде пише се бројевима и словима. У цијену 

понуде без пореза на додатну вриједност морају бити 

урачунати сви трошкови, с тим да се попусти посебно 

наводе, у колони посебо назначеној у обрасцу за цијену 

понуде. Уколико понуђач не искаже попуст на начин да је 

посебно исказан у обрасцу за цијену, сматраће се да није 

понудио попуст. Понуђач је дужан дати понуду за све 

ставке. Цијена понуде је непромјењива за вријеме трајања 

уговора. 

b. Критеријум додјеле уговора и цијена: 
Уговор се додјељује на основу критеријума ''најнижа 

цијена'', понуђача који је понудио најнижу цијену 

технички задовоиљавајуће понуде. 

 

9. ПЕРИОД ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
 

Период важења понуде је 60 дана од дана истека рока за доставу 

понуде. У периоду важења понуде, уговорни орган може захтјевати 

од понуђача,  у писаној форми, да продужи период важења до 

одређеног рока. Сваки понуђач има право одбити такав захтјев. 

Ако понуђач не одговори на писмени захтјев уговорног органа у 

погледу продужења периода важења понуде или не пристане 

продужити рок важења понуде , сматра се да је понуђач одбио 

захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у 

даљњем току поступка. 

Понуђач који пристане продужити период важења понуде, и о томе 

у писаној форми обавјести уговорни орган, продужава период 

важења понуде. У периоду продужења важења понуде понуда се не 

може мијењати. 



10. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ЗА ПРИЈЕМ 

 

Понуђачи достављају понуде на адресу сједишта уговорног органа 

најкасније до 30.03.2018. године до 08:00 часова. Уколико понуде 

стигну након рока утврђеног за пријем понуда, сматрају се 

закашњелим понудама, иста се евидентира код уговорног органа као 

закашњела понуда, обиљежава се као закашњела те неотоворена 

враћа пошиљаоцу без одгоде. 

 

 

11. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Јавно отварање понуда ће се извршити дана 30.03.2017. године у 

08.30 часова у сали скупштине општине Станари. Сви понуђачи који 

су навријеме доставили понуде или њихови овлаштени представнициц 

(на основу пуномоћи), као и сва друга заинтересована лица имају 

право присуствовати поступку отварања понуда. 

 

Измјена крајњег рока за достављање понуда утицаће на датум и 

вирјеме отварања понуда. 

 

Копија записника о отварању понуда доставља се са свим 

понуђачима одмах или најкасније у року од три дана од дана 

отварања понуда. 

 

 

12. ДАТУМ И ВИРЈЕМЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ ПРЕГОВАРАЊА 

 

Преговори ће се одржати у просторијама општине Станари дана, 

дана 30.03.2018. године са почетком у 11 часова. 

 

Преговорима се приступа редослиједом којим су понуђачи доставили 

своје понуде. Након обављених преговора са првим кандидатом, 

други кандидат приступа преговорима 15 минута од завршетка 

преговора са другим понуђачем. 

 

13. НАЗИВ И АДРЕСА ЖАЛБЕНОГ ОРГАНА КОЈЕМ СЕ ИЗЈАВЉУЈЕ ЖАЛБА И 

РОК У КОЈЕМ СЕ ИЗЈАВЉУЈЕ 

 

Жалбу може поднијети сваки привредни субјект који има или је 

имао интерес за додјелу уговора о јавној набавци и који учини 

вјероватним да је у конкретном поступку јавне набавке била или 

је могла бити проузрокована штета због поступања уговорног 

органа, а које се у жалби наводи као повреда ЗЈН и подзаконских 

аката, од стране уговорног органа у поступку јавне набавке. 

 

Жалба се изјављује уговорном органу у писаној форми директно, 

електронским путем (на службени мејл: milicicb85@gmail.com) или 

препорученом поштанском пошиљком, на адресу сједишта Опоштина 

Станари, Станари бб, 74208 Станари, на начин дефинисан одредбама 
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члана 99. ЗЈН. Рокови изјављивања жалбе су дефинисани у члану 

101. став 5. и 6. ЗЈН. 

 

14. ОАТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

За све информације које нису наведене у захтјеву за понуду, 

примјењују се директно одредбе Закона о јавним набавкама и 

подзаконски акти. 

 

15. ПРИЛОЗИ 

 

Саставни дио овог захтјева за достављање понуда су следећи 

прилози: 

 

- Анекс 1 – Образац за достављање понуде 

- Анекс 2 – Образац за цијену понуде 

- Анекс 3 – Изјава о испуњености услова из члана 45. ЗЈН 

- Анекс 4 – Изјава из члана 52. ЗЈН 

- Анеск 5 – Изјава о примјени преференцијалног третмана 

домаћег 

- Анекс 6 – Изјава о повјерљивим информацијама 

- Анекс 7 – Нацрт уговора 

- Анекс 8 – Власничке књижице 

 

 

 

ТЕНДЕРСКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ПРИПРЕМИО: 

 

__________________________ 

Борис Миличић 

 

 

ТЕНДЕРСКИ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОДОБРИО: 

 

__________________________ 

Начелник општине, Душан Панић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 1 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 
 

 

Број набавке: _____________________________ 

Број обавјештења на Порталу јавних 

набавки:______________________________ 

 

Број понуде: ________________ 

Датум: _____________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

 

Назив уговорног 

органа 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

 

Адреса 
Станари бб 

 

Сједиште 
74208 Станари 

 

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): 

 

                     
1 уколико се ради о групи понуђача потребно је навести понуђача који је представник групе 
2 уколико се ради о групи понуђача потребно је навести податке за члана групе, а уколико има више 
чланова групе поред представника групе, потребно је додати колоне за остале чланове. 

 подаци о понуђачу1 подаци о члану 

групе понуђача2 

Назив понуђача   

Сједиште понуђач   

Адреса понуђача   

ЈИБ   

Број жиро рачуна   

Да ли је понуђач 

у систему ПДВ-а 

  

Адреса за 

достављање поште 

  

 

Е – маил 

  



 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на Порталу 

јавних набавки, број обавјештења ___________________________  

дана ____________________, достављамо вам понуду и изјављујемо 

следеће:  

 

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације 

број __________________, овом изјавом прихватао њене одредбе у 

цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације 

за извршење радова, у складу са условима утврђеним у тендерској 

документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икакве 

резерве или ограничења. 

 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) износи 

…………………………………………………………………………………………………   _________________________________ 

КМ, 

                                          (или словима 

______________________________________________________________

__________ и ___/100 КМ) 

 

Попуст који дајемо на цијену /без ПДВ-а/ понуде износи 

…………………………………………………………………… или _________________ КМ 

(или словима 

______________________________________________________________

__________ и ___/100 КМ) 

тако да цијена наше понуде са укљученим попустом (и без ПДВ-а), 

износи………………………………..… ____________________ КМ  

        (или словима 

______________________________________________________________

___ и ___/100 КМ) 

ПДВ (17%) на цијену понуде  са урачунатим попустом износи  

……………………………………………………………………………………    ___________________ КМ  

                                               (или словима 

______________________________________________________________

_________ и ___/100 КМ) 

 

 

Контакт особа 

  

 

Број телефона 

  

 

Број факса 

  



Укупна цијена за уговор је3 

…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..… 

_______________________ КМ 

(или словима 

____________________________________________________ и ___/100 

КМ). 

 

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је 

попуњен у складу са захтјевима из тендерске документације. У 

случају разлике у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену 

понуде, релеванттна је цијена из обрасца за цијену понуде. 

 

4.  У вези са Вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену 

преференцијалног  третмана домаћег, изјављујемо следеће 

(заокружити оно што је тачно): 

1. Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену 

преференцијалног третмана домаћег, односно за 

извршење уговора најмање 50% радне снаге су резиденти 

из БиХ, те достављамо захтијеване доказе наведене у 

тендерској документацији – изјава у прилогу. 

2. Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену 

преференцијалног третмана домаћег 

 

5.  Ова понуда важи _____________________________ дана (бројем 

и словима) од дана истека рока за пријем понуда, односно до 

____________ године. (не може бити краћи рок од 90 дана од дана 

истека рок пријем понуда) 

6.  Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне 

набавке обавезујемо са да ћемо доставити гаранцију за добро 

извршење уговора у складу са условима из ове тендерске 

документације. 

7.  Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се доставити 

доказе о испуњавању квалификационих услова (лична, економска и 

финансијска, техничка и професионална способности) за које смо 

приложили изјаве, у складу са условима прописаним овом 

тендерском документацијом. 

 

Име и презиме лица које је овлашћено да представља понуђача: 

_______________________________ 

Потпис овлашћеног лица _____________________________ 

Мјесто____________________________, Датум, 

__________________________ и М.П. 

                                                  

 

 

 

 

 

                     
3 Укупна цијена за уговор представља збир „цијене наше понуде, са укљученим попустом (и без ПДВ-а)“ 
и износ „ПДВ-а на цијену понуде (са урачунатим попустом)“. 



САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

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

1.  

2. 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 2 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ 

 

 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:____________________________ 

 

ПОНУДА БР. ________________________________ 

 

 

 

 

1. ОБАВЕЗНО ОСИГУРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
 

Р/Б 
Марка и тип 

возила 

Година 

производње 

Снага 

мотора 

у KW 

Регистрарска 

ознака 

Датум 

истека 

важећег 

осигурања 

Премија 

(КМ) 

1 
Махиндра 

ГОА 
2012 85 К08-М-869 

28.07.2018. 

године 
 

2 Лада Веста 2017 78 М17-О-882 
28.07.2018. 

године 
 

3 
Шкода 

Октавија 
2016 132 Ј57-А-521 

23.11.2018. 

године 
 

4 
Шкода 

Октавија 
2016 81 Ј38-Е-525 

14.06.2018. 

године 
 

5 
Шкода 

Рапид 
2016 81 Ј38-Е-526 

14.06.2018. 

године 
 

6 Лада 4x4 2017 61 М95-К-489 
21.11.2018. 

године 
 

 

 

2. ПОТПУНО КАСКО ОСИГУРАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА БЕЗ УЧЕШЋА У ШТЕТИ 
 

р.бр. 
марка и тип 

возила 

година 

производње 

набавна 

вриједност 

снага 

мотора 

(kW) 

број 

сједишта 

премија 

(КМ) 

1 
Шкода 

Октавија 
2016 38.000 81 5  

2 
Шкода 

Октавија 
2016 43.000 132 5  

 

 

 

УКУПНА ЦИЈЕНА ЗА ОСИГУРАЊЕ ВОЗИЛА (1+2) = ____________________ 

 

 

Општи услови: 

- Уколико се осигурани случај догоди, исплатићемо штету, у 

року од 15 (петнест) дана од дана достављања пријаве 

осигураног случаја са комплетном документацијом, 

- Нудимо плаћање премије осигурања за аутоодговорност у року 

од 15 (петнест) дана од дана испостављања рачуна, а висину 



премије ће уплатити осигуравајућа кућа за уговорни орган 

приликом регистрације возила, 

- Вјештачење штета ће се извршити у року од 7 дана од дана 

када се десио осигурани случај, 

- Наша понуда укључује потпуно каско осигурање са укљученим 

ризиком крађе – без франшизе, 

- Понуђач је упознат и прихвата да не може мијењати нити 

допуњавати понуђену спецификацију, односно да му у 

противном понуда може бити одбијена као неприхватљива 

 

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 никаке додатне трошкове осим оних који 

су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика 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 једна од могућих опција. 
 

 

_________________________ 

Потпис добављача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 3 

 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) 

до 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 или обрта или сродне дјелатности 

________________________________________ (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 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 (ако је објављено обавјештење) 

број: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: 

____________________, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и 

(4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

Кандидат/понуђач ____________________ у наведеном поступку 

јавне набавке, којег представљам, није:  

 

a) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за 

кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре или 

прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи 

регистрације; 

b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак 

предмет ликвидационог поступка;  

c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и 

инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са 

важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;  

d) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и 

индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи 

регистрације.  

 

 

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача 

да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став 

(2) тачке од а) до 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 4 

 

 

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 или обрта или сродне дјелатности 

________________________________________ (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 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 (ако је објављено обавјештење) 

број: ____________________ u „Službenom glasniku BiH“ broj: 

____________________, 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 тко 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 кривичн 



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 5 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

О ПРИМЈЕНИ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ 

 

 

Ја, нижепотписани _________________________ (Име и Презиме), са 

личном картом број:___________________ издатом од 

___________________________________________, у својству 

представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

_____________________________________ (Навести положај, назив 

привредног субјекта или предузећа или сродне дјелатности), ЈИБ 

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 Општина Станари, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

Да ________________________________ (назив правног субјекта) 

има сједиште у Босни и Херцеговини и најмање 50% радне снаге за 

извршење уговора су резиденти Босне и Херцеговине. 

 

 

Изјаву дао: 

 

______________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: 

 

 

______________________ 

 

 

Потпис и печат надлежног органа: 

 

 

_______________________    М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 6 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМAЦИЈЕ 

 

 

 

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 7 

 

 

 

НАЦРТ УГОВОРА 
О пружању услуга осигурања службених моторних возила 

 

 

Закључен дана ___.___.2018. године између: 

 

1. Општине Станари, са сједиштем у улици: Станари бб, 74208 

Станари, коју заступа начелник општине Душан Панић (у даљем 

тексту: Наручилац) и 

 

2. _______________ (навести назив понуђача), са сједиштем у 

улици ______________________________________ (навести адресу 

и број понуђача), ЈИБ: __________________________ , којег 

заступа ________________ (директор/власник) (у даљем тексту: 

Извршилац). 

 

 

 

I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦИЈЕНА 
 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је пружање услуга осигурања службених 

моторних возила за потребе Наручиоца (обавезно осигурање и 

регистрација и каско осигурање), према Понуди Извршиоца број 

_____________________ од ______________ (у даљем тексту: 

Понуда), по позиву за достављање понуде Наручиоца број: 02-406-

___/18 од ___.___.2018. године. 

 

Понуда чини саставни дио уговора. 

 

Члан 2. 

 

Укупна вриједност извршених услуга по овом Уговору, у уговореном 

периоду, не може пријећи износ од: 

 

_____________________ КМ 

 

(словима: _______________________________ конвертибилних 

марака) 

 

Премија осигурања из Понуде је непромјењива и обухвата све 

трошкове и издатке Извршиоца везано за извршење услуга. 

 

 

 

 



II. ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГА 

 

Члан 3. 

 

Права из пруженог покрића ће се остваривати у складу са Условима 

осигурања од аутомобилске одговорности и Условима за каско 

осигурање путничких возила, која је издата Наручиоцу и чини 

саставни дио овог Уговора. 

 

Члан 4. 

 

Извршилац се обавезује, према потреби, извршити услуге према 

горе наведеној Понуди и важећој цијени, према стварним потребама 

Наручиоца. 

 

Члан 5. 

 

Кад настане осигурани случај на основу којег се тражи накнада 

из осигурања, Наручилац, односно Извршилац је дужан поступити 

на овај начин: 

 

- Одмах предузети све што је у његовој моћи да се ограниче 

његове штетне последице и при томе се придржавати упутства 

које му је дао Извршилац или његов представник, 

- Обавјестити Извршиоца о наступању осигураног случаја 

најдаље у току три дана од дана сазнања, 

- Што прије, а најдуже у року од три дана, писмено потврдити 

пријаву, електронском поштом, факсом или на други начин, 

- У свим случајевима предвиђеним прописима, а нарочито када 

је штета проузрокована од пожара, експлозије, крађе и 

саобраћајне несреће, пријавити надлежном органу унутрашњих 

послова са свим подацима о осигураном случају. 

 

Члан 6. 

 

Кад прими пријаву о насталом осигураном случају Извршилац је 

дужан одмах, а најкасније у року од 3 дана приступити утврђивању 

и процјени штете, уз услов да се претходно комисјски утврди 

узорк настанка осигураног случаја и обим оштећења. Уговарач 

осигурања може и прије истека рока од три дана почети отклањање 

штете ако је то потребно ради нормализације стања. Штету 

утврђују и процјењују заједно уговорене стране, односно њихови 

овлаштени представници. 

 

У случају да се уговорене стране не сложе пти утврђивању  и 

процјени штете свака од уговорних страна може затражити да штету 

утврде стручњаци (вјештаци), ускладу са одредбама општих услова. 

 

Износ накнаде не може бити већи од штете коју је Наручилац 

претрпио наступањем осигураног случаја. 

 



III. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Чан 7. 

 

Када се догоди осигурани слуачј Извршилац је дужан исплатити 

накнаду у року 24 сада од момента настанка штете и комплетирања 

документације која прати ликвидацију (обраду предмета). 

 

Ако је за утврђивање постојања обавезе или њеног износа потребно 

извјесно вријеме тај рок почиње тећи од дана када је утврђено 

постојање његове обавезе и њен износ. 

 

Ако износ обавезе не буде утврђен у року одређеном у првом ставу 

овог члана Извршилац је дужан на захтјев овлаштене особе 

исплатити износ неспорног дијела своје обавезе на име предујма. 

 

Члан 8. 

 

Извршилац ће испоставити фактуре за извршене услуге по поједином 

послу које су предмет овог Уговора. 

 

Извршилац је дужан на испостављеној фактури назначити број 

уговора, односно број под којим је уговор протоколисан код 

Наручиоца. 

 

Наручилац се обавезује да извршене услуге плати у року 15 

(петнест) дана од дана испостављања фактуре Извршиоца. 

 

 

IV. РАСКИД УГОВОРА, СПОРОВИ 

 

Члан 9. 

 

Наручилац може раскинути овај уговор једнострано, у следећим 

случајевима: 

 

- Ако Извршилац буде у континуитету каснио у извршењу услуга, 

- Ако Извршилац буде једнострано мејњао понуђене цијене у 

току трајања осигурања. 

 

Члан 10. 

 

Извршилац може раскинути овај Уговор у случају да Наручилац не 

буде благовремено извршавао своје обавезе плаћања према 

испостављеним фактурама Извршиоца. 

 

 

 

 

 

 



Члан 11. 

 

Уговор се раскида писменом изјавом која се доставља другој 

уговорној страни. У изјави мора бити наведен разлог због којег 

се уговор раскида. 

 

Отказни рок траје 30 дана од дана достављања писмене изјаве о 

раскиду овог Уговора. 

 

 

V. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 

 

Уговор се закључује на период од годину дана од дана истека 

тренутно важећег обавезног осигурања службених возила, који је 

за свако возило различит. 

 

Одредбе овог уговора могу се мијењати вољом уговорних страна, и 

то закључивањем споразума. 

 

Члан 13. 

 

Уговорне стране су сагласне да све спорове који настану током 

примјене овог Уговора рјешавају споразумно, у складу са 

одредбама Закона о облигационим односима. 

 

Уколико настали спор не буде ријешен споразумно, надлежан је суд 

у Добоју. 

 

Члан 14. 

 

Прилог овог уговора чине полисе осигурања моторних возила, као 

и услови за каско осигурање моторних возила, које прилаже 

Извршилац након потписивања Уговора. 

 

Члан 15. 

 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истовјетних примјерака, од 

којих Наручилац задржава 4 (четири), а Извршилац 2 (два) 

примјерка. 

 

Члан 16. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања. 

 

 

Општина Станари За Извршиоца 

______________________ _____________________ 

Начелник општине Директор/Власник 

Душан Панић  



 

 

АНЕКС 8 

 

 

ВЛАСНИЧКЕ КЊИЖИЦЕ: 

 

 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 


