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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1.1 Подаци о уговорном органу 

Уговорни орган: Општина Станари 

Адреса:  Станари бб, 74208 Станари 

ЈИБ: 4403845960005 

Телефон: 053/201-810 

Факс: 053/290-966 

e-mail: javnenabavke@opstinastanari.com  

Wеb страница: www.opstinastanari.com  

 

1.2 Подаци о особи задужeној за контакт 

Контакт особа: Александер Игњић  
Телефон: 053/201-810, локал 116 

Факс: 053/290-966 

e-mail: javnenabavke@opstinastanari.com  

 

1.3 Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса 

У складу са чланом 52. Закона не постоје привредни субјекти с којима Општина Станари не 
смије склапати уговоре/оквирне споразуме о јавној набавци (у својству понуђача, члана 
групе понуђача или подуговарача одабраног понуђача). 
 
1.4 Редни број набавке 

4.1 Број набавке: 02-406-167/21 

4.2 Референтни број из Плана набавки: 01380160-12.  
 

1.5 Подаци о поступку јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се проводи у поступку набавке услуге – конкурс за израду идејног 

рјешења у складу са одредбама чланова 33. и 34. Закона о јавним набавкама БиХ 

(„Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), у поступку који води додјели награда учесницима. 

Циљ конкурса је избор најбољег идејног урбанистичко-архитектонског рјешења зелене и 

сточне пијаце у Станарима, која би се градила на парцели к.ч. 1927/1 и 1827/2 к.о. 

Рашковци. 

Такође, циљ конкурса је да се кроз јавно професионално надметање прибаве савремена, 

оргинална, креативна, квалитетна, функционална, естетска, рационална и економична 

рјешења за изградњу зелене и сточне пијаце у Станарима. 

По основу конкурса за идејно рјешење уговорни орган ће изабрати учесника који буде 

понудио најбоље рјешење са циљем додјеле уговора о јавној набавци услуга побједнику 

конкурса. 

Конкурс се проводи у поступку у којем се исплаћује награда побједнику конкурса. 

Врста поступка јавне набавке: Конкурс за израду идејног рјешења 

Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а): 6.000,00 KM 

Врста уговора о јавној набавци : Услуге 
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1.6 Циљ конкурса 

 

Циљ конкурса је да се кроз валоризацију више пристиглих идејних рјешења изнађе 

најквалитетније те најфункционалније рјешење зелене и сточне пијаце које ће постати 

могући основ за израду планске документације овог подручја, уз додјелу награда аутору 

најбољег рада. 

Рјешење треба да створи претпоставке за реализацију просторних, функционалних и 

обликовних потенцијала зелене и сточне пијаце који укључују објекат комбиноване 

трговинско-услужне намјене, са пратећим просторима везаним за функцију зелене и сточне 

пијаце, а у складу са локацијом која се налази у центру мјеста, а са историјским 

континуитетом ове функције. 

Овим конкурсом потичу се приједлози и истраживања која воде према савременим и 

демократичним интерпретацијама јавног простора, трговинских функција, те центра мјеста, 

а који се очитују у флексибилним, отвореним, виталним, одрживим и динамичним урбаним 

моделима. 

 

1.7 Ознака из ЈРЈН 

 

71230000-9 Организација конкурса за пројекат у архитектури 

 

1.8 Карактер конкурса 

 

- Према учесницима конкурс је ОТВОРЕНИ 

- Према врсти конкурс је ОПШТИ ЈАВНИ 

- Према задатку конкурс је ПРОЈЕКТНИ 

- Према начину и предаји рада конкурс је АНОНИМНИ 

 

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и 

остале услове дефинисане овим конкурсом без обзира на територијалну припадност. 

 

На конкурсу не могу узети учешћа : 

• лица која су непосредно ангажована у организовању конкурса 

• лица у најужем сродству са наведеним у предходној тачки, и  

• лица која најнепосредније сарађују са лицима која су непосредно ангажована у 

организовању конкурса у вријеме трајања Конкурса (стални партнери, власници 

пројектних бироа, стални сарадници и сл.) 

 

2. УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ КОНКУРСНОГ РАДА 

 

2.1 Задатак конкурса 

 

Задатак конкурса је израда идејног урбанистичко-архитектонског рјешења зелене и сточне 

пијаце у Станарима. 
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2.1.1 Пројектни задатак 

 

У складу са законском и подзаконском легислативом, планском документацијом Општине 

Станари, те одлукама у складу са стратешким планом развоја општине Станари, као и 

планом инвестиција, формиран је пројектни задатак. 

Он у овом случају, у складу са локацијом, урбаним контекстом, актуелним просторним 

планом, те садашњим стањем на терену, укључује сљедеће функције које треба да се нађу 

на простору одређеном обухватом позива: 

1. Зелена пијаца – до 800 m2 -  90 мобилних тезги 

• зоне трговине зеленим, млијечним и месним производима 

• зона продаје на велико 

• приступна - доставна зона 

• канцеларије 

• кафе - ресторан са баштом  

• јавни тоилет 

 

2. Сточна пијаца – до 1000m2 – са мобилним монтажним преградама/боксовима за 

животиње 

• одвојене зоне трговине за:  

- коње, магарце, мазге, муле 

- говеда 

- ситне животиње 

• простор за прање и дезинфекцију возила 

• сточна вага 

• привремени карантин за животиње 

• простор опште продаје 

• простор за заустављање и истовар робе 

• паркинг за возила 

• контролна вага 

• канцеларија ветеринарске инспекције 

 

3. Јавни и сервисни садржаји 

• чесме 

• простори за контејнере за отпад 

• клупе, мјеста за одмор, фонтана, зеленило 

• нови мост преко потока 

 

2.2 Садржај захтијеваних конкурсних подлога и документације  

 

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у штампаном и дигиталном формату, а 

детаљна упутства за правилно именовање докумената и начин предаје рада видјети у 

поглављу 4. 

 

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на 

једном од званичних језика БиХ. 
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Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног елабората доставе сљедећу 

документацију: 

 

2.2.1 Свеска са текстуалним и графичким прилозима у .pdf формату димензија 

42x29.7cm (A3), хоризонтално оријентисаних страница, са илустрацијама у резолуцији 150 

PPI.  

Свеска треба да садржи: 

o Образложење рјешења, до 1000 карактера, као допуна графичким прилозима. 

Обраложење треба да буде прегледно структуирано и припремљено према 

траженим циљевима и критеријумима које садржи Програм. 

o Све графичке прилоге сведене на А3 формат 

 

2.2.2 Плакат за изложбу у .pdf формату димензија 100x50cm, хоризонтално оријентисан. 

Плакат је потребно предати у резолуцији 150 PPI, у само једном графичком слоју 

(„лејеру“) и у CMYK систему боја.  
 

2.2.3 Мали плакат за дигиталну изложбу у .jpg формату, димензија 1920x1440 пиксела, 

хоризонтално оријентисан, са илустрацијама у резолуцији 150 PPI. 

Учесници су слободни да одаберу један или више прилога за које сматрају да су 

најадекватнији за ову сврху. На плакату треба написати шифру рада. Овај прилог 

такође мора бити анониман. 
 

2.2.4 Графички прилози: 

 

o Ситуација-цјелине 

o Два подужна изгледа/пресјека 

o Композициони план 

o Карактеристични изгледи/пресјеци 

o Тродимензионални прикази амбијената 

 

2.2.5  3Д анимација у трајању до три минута 

 

3. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 
 

Цјелокупна комуникација, размјена информација или појашњења између Уговорног органа 

и понуђача одвијаћe се у писаном облику искључиво путем електронске поште: 

javnenabavke@opstinastanari.com.  

 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем конкурсног рада 

телефоном није дозвољено. 

 

3.1 Садржај конкурсних подлога и документације која се даје учесницима 

 

1. Распис конкурса  

2. Програм и услови конкурса 

mailto:nacelnik@opstinastanari.com
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3. Документациона основа 

3.1. Геодетска подлога  

3.1.1. Копија катастарског плана  

3.1.2. Лист непокретности 

3.2. Фотодокументација 

 

Конкурсна документација се учесницима ставља на располагање у дигиталном облику, 

путем званичне интернет странице Општине Станари https://www.opstinastanari.com/sve-jn/.  

  

3.2  Обавезујући услови и препоруке  

 

Обавезујући услови, као и препоруке, одређени су програмском основом, програмским 

смјерницама и елементима дефинисаним документационом основом. 

 

4. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА И ПРЕДАЈЕ КОНКУРСНОГ РАДА 

 

4.1 Предаја конкурсних радова 

 

Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, на 

адреси наведеној у конкурсној документацији, до датума и времена наведеног у 

обавјештењу о набавци и конкурсној документацији. Сви радови запримљени након тог 

времена су неблаговремени и као такви, неотворени ће бити враћени понуђачу. 

Аутори своје понуде достављају у непрозирном затвореном омоту, са уписаном 

идентификационом шифром, уписаном у горњем десном углу омота. 

Понуде се предају на протокол уговорног органа на адреси Станари бб, 74208 Станари или 

путем поште, на адресу уговорног органа у омоту или слично (зависно од величине прилога 

који се достављају) на којој мора бити наведено: 

 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

Станари бб, 74208 Станари 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ИЗРАДЕ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА ЗЕЛЕНЕ И 

СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ 

ШИФРА ПОНУЂАЧА УПИСАНА У ГОРЊЕМ ДЕСНОМ УГЛУ ОМОТА 

Број конкурса: 02-406-167/21 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

Непрозирна затворена кутија или омот, на којој је уписана идентификациона шифра, 

садржи 3 коверте како слиједи: 

1. Коверта „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ 

2. Коверта „CD ИЛИ USB STICK“ 

3. Коверта „АУТОР“ 

Свако друго означавање конкурсног рада које би могло угрозити анонимност аутора 

повлачи искључивање конкурсног рада из поступка оцјењивања. Одлуку о томе доноси 

конкурсна Комисија. 
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1) Коверта (непрозирна и затворена) са назнаком „ПРИЈАВА НА КОНКУРС“ на средини, те 

у горњем десном углу иста идентификациona шифра, у којој су садржани - Презентацијa 

конкурсног рјешења са образложењем, штампана једнострано на папиру А4 формата, СА 

НУМЕРИСАНИМ СТРАНИЦАМА. Презентација, принтана, обавезно треба да садржи 

све наведене елементе наведене у тачкама 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3 и 2.2.4 ове тендерске 

документације.   

 

2) Коверта (непрозирна и затворена) са назнаком „CD ИЛИ USB STICK“ са приједлогом 

урбанистичко-архитектонског рјешења зелене и сточне пијаце, у датотеци pdf формата, те у 

горњем десном углу иста идентификациона шифра. На CD-u или USB-u се доставља 

комплетна документација наведена у тачки 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 и 2.2.5 ове тендерске 

документације. 

 

3) Коверта (непрозирна и затворена) са назнаком „АУТОР“ на средини, те у горњем десном 

углу иста идентификациона шифра, са напоменом „НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОНКУРСНА 

КОМИСИЈА“, садржи: 

 

Физичка лица: 

1. Образац за достављање идејног рјешења – Прилог 1,  

2. Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 45. (попуњен 

образац) – Прилог 2.1, 

3. Изјаву о ауторству (овјерена од надлежног органа) – Прилог 3, 

4. Овлаштење (овјерена од надлежног органа) – Прилог 4, 

5. Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 52. (попуњен 

образац) – Прилог 5. 

 

Правна лица: 

1. Образац за достављање идејног рјешења – Прилог 1,  

2. Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 45. (попуњен 

образац) – Прилог 2.2, 

3. Изјаву о ауторству (овјерена од надлежног органа) – Прилог 3, 

4. Овлаштење (овјерена од надлежног органа) – Прилог 4, 

5. Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 52. (попуњен 

образац) – Прилог 5. 

  

Аутори су обавезни да припреме документацију у складу са условима који су утврђени у 

овој конкурсној документацији. Документација која није у складу са овом конкурсном 

документацијом ће бити одбачена као неприхватљива. 

Аутори сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових радова. 

Документација се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 

листова. 

 

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 27.09.2021. године до 08:00 часова.  

 

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних 

радова, односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се конкурсни радови могу 

подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран. 
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Сваком учеснику дозвољава се предаја само једног конкурсног рада без варијантних 

рјешења. 

 

По истеку рока за подношење конкурсних радова, учесник конкурса не може да повуче 

нити да мијења свој конкурсни рад. 

 

4.2 Начин означавања конкурсних радова 

 

Сваки лист у свесци, плакати и сви графички прилози, требају бити означени са 

јединственом шифром од три арапска броја и три слова, које бира аутор, у горњем десном 

углу. Листови треба да буду означени редним бројевима у доњем десном углу. 

 

Конкурсни рад у дигиталном/електронском формату се предаје у 

запакованом/компримованом фолдеру (дигитални формати .zip, и сл.) називаним искључиво 

изабраном шифром од три арапска броја и три слова. 

 

Запакован („зипован“) фолдер, не већи од 30MB, треба да садржи: 

• СВЕСКА димензија 42x29.7cm (A3), хоризонтално оријентисана, са текстуалним  

 и графичким прилозима, у .pdf формату ; 

• ПЛАКАТ за изложбу димензија 100x50 cm, хоризонтално орјентисан у .pdf  

 формату 

• МАЛИ ПЛАКАТ ЗА ДИГИТАЛНУ ИЗЛОЖБУ у .jpg формату 

• ГРАФИЧКЕ ПРИЛОГЕ  у .pdf формату  

• 3Д АНИМАЦИЈА у трајању до 3 минута 

 

5. КОНКУРСНИ УСЛОВИ И РОКОВИ 

 

5.1 Конкурсни услови 

 

Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. 

Службени језик конкурса је један од званичних језика БиХ. 

 

Право учешћа на конкурсу имају сва заинтересована правна и физичка лица уз 

задовољавање сљедећих услова: 

• Конкурсни рад мора бити достављен на вријеме и на начин утврђен расписом 

конкурса; 

• Конкурсни рад мора бити израђен на начин техничко-обликовне обраде и 

садржати све дијелове одређене расписом конкурса; 

• Број аутора и сарадника у стручном тиму није ограничен; 

 

5.2 Конкурсни рокови  

 

• Почетак конкурсног рока   07.09.2021.год. 

• Рок за постављање питања  17.09.2021. год. 
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• Рок за предају конкурсних радова  27.09.2021. год. до 08:00 часова  

• Објава резултата конкурса.  до 12.10.2021.год. 

  

6. КРИТЕРИЈУМИ ОЦЈЕЊИВАЊА 

 

Конкурсна комисија ће приспјеле конкурсне радове вредновати према сљедећим 

критеријумима: 

- Поштовање услова расписа и програма конкурса од 0 до 10 бодова; 

- Контекстуалност предложеног рјешења - цјеловитост и посебност од 0 до 20 

бодова  

Зелена и сточна пијаца треба да створи утисак јединственог амбијента који се састоји 

од неколико цјелина које, свака за себе, посједују специфичности које их разликују 

и, у исто вријеме, међусобно повезују. Планско рјешење мора остварити хармоничну 

везу са постојећим урбаним контекстом, афирмацијом историјских секвенци и 

амбијента који чине дио урбаног индентитета општине, уз истовремено савремени 

дизајн јавног простора као везивног елемента јединствене цјелине. 

Вредноваће се интегративни приступ везе између амбијената који сачињавају 

дотични простор, као и остварене специфичности поменутих амбијената које истичу 

њихове посебности 

- Композиција партера од 0 до 20 бодова  

Предложено рјешење мора створити услове за удобно и безбиједно кретање пјешака 

у оквиру зоне, као и задржавање корисника, те обављање разних активности.  

Вредноваће се композиција партерног рјешења са свим припадајућим елементима 

(зелени и сточни дио, зоне коридора и комуникације, зоне услужних дјелатности, 

техничке зоне итд) и нивелацијама у односу на визуре према околном простору и 

обрнуто. 

- Зеленило и вода као теме од 0 до 10 бодова 

Зеленило и вода имају посебно мјесто у урбаном идентитету. Вредноваће се 

употреба и присуство зеленила и воде у оквиру предложеног рјешења.   

- Материјализација физичке структуре од 0 до 20 бодова 

Материјализација физичке структуре објекта и партера треба да подцрта њихов 

карактер. Вредноваће се концепт употребе материјала у односу на његове 

особености и смисао његове примјене. 

- Функционалност и одрживост рjешења од 0 до 20 бодова 

Предложено рјешење мора бити одрживо са аспекта употребљивости, изводљивости 

и одржавања. Вредноваће се концепт експлоатације простора, логика његове 

употребе, кретања пјешака, смисао задржавања корисника у простору, извођачки 

аспект и захтјеви одржавања. 

 

7. НАГРАДА 

 

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање 1 (један) рад који одговара пропозицијама  

конкурса додијелиће се награда у нето износу од 6.000,00 КМ без ПДВ-а, односно 7.020,00 

КМ са ПДВ-ом. 
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Конкурсна комисија има право да неновчаним признањем похвали један или више радова. 

 

Конкурсна комисија задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања 

конкурсне радове који не задовољавају критеријуме и условљености дате условима 

конкурса. 

 

Исплата награде извршиће се преносом средстава на текући рачун аутора, у року од 30 дана 

од дана објављивања резултата конкурса. 

 

8. КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

 

Рјешењем број 02-406-167-1/21 од 06.09.2021.године, именована је Конкурсна комисија за 

израду идејног урбанистичко-архитектонског рјешења зелене и сточне пијаце, коју чине: 

 

1) Михајло Гаврић, дипл. инж. пољ, предсједавајући 

2) Љубинка Јеринић, дипл. инж. пољ, члан 

3) Радојица Ђекановић, др. вет. мед, члан  

4) Градимир Лалић, дипл. инж. грађ, члан 

5) Александер Игњић, дипл. екон, члан 

 

6) Бранкица Ћелић, секретар 

 

Конкурсна комисија ће завршити са радом у року од 15 дана од посљедњег дана 

предвиђеног за предају понуда. Комисија ће у току евалуације идејних рјешења поштовати 

одредбе прописа из области архитектуре и урбанизма, односно важећа правила у БиХ и 

критеријуме за оцјењивање. Комисија може оцијенити да пристигли радови нису 

задовољили са становишта једног или више дефинисаних критерија, а за које се оцијени да 

су битни код анализе, те у том случају није обавезна прогласити побједника конкурса. 

 

9. РОК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

 

Конкурсна комисија одлучује већином гласова и утврђује коначни ранг конкурсних радова 

те уговорном органу предлаже доношење одлуке о додјели награде, у року од 10 дана од 

отварања радова. 

Уговорни орган ће у року од 10 дана од пријема Коначног извјештаја о раду Конкурсне 

комисије и образложеног мишљења о разлозима избора конкретних радова донијети одлуку 

о додјели награда. 

Након доношења Одлуке о додјели награда, уговорни орган ће одмах обавијестити ауторе 

награђених радова о резултатима конкурса (слањем Одлуке) те о томе обавијестити јавност 

и остале учеснике објављивањем резултата на порталу Агенције за јавне набавке БиХ, те на 

интернет страници уговорног органа, најкасније 15 дана од доношења одлуке . 

 

Приликом објаве резултата конкурса, биће објављен и Коначни извјештај комисије. 
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Одржавање изложбе радова биће организовано у року од 30 дана од доношења одлуке, о 

чему ће учесници конкурса и  јавност бити посебно обавијештени 

 

10. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ УГОВОРНОГ ОРГАНА И АУТОРА  

 

Награђени и похваљени рад, након проведеног конкурса, исплатом награда постају 

искључиво власништво уговорног органа. 

 

Сви пристигли радови могу бити кориштени у сврху публиковања и промовисања резултата 

конкурса уз навођење имена аутора, а уколико аутори нису сагласни да им се објави име 

рад ће бити обиљежен ауторском шифром. 

 

Уговорни орган нема обавезу ангажовања аутора као вршиоца израде планске и техничке 

документације. Уколико је потребно и уколико постоји обострани интерес, уговорни орган 

може консултовати аутора награђеног радова током даље разраде пројекта, а аутор ће 

пружати консултантске услуге у потребној мери.  

Сваку евентуалну сарадњу стране ће регулисати посебним уговором. 

 

Аутори задржавају право на публиковање својих радова. 

 

11. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ И ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА 

 

11.1 Лична способност 

Да би учествовали у конкурсу понуђачи/кандидати морају испуњавати услове који се 

односе на личну способност понуђача из члана 45. став (1) Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да: 

 

А. Физичка лица: 

а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

У сврху доказивања услова из тачке А. подтачке а) понуђач је дужан доставити попуњену и 

овјерену, код надлежног органа (надлежни орган за овјеру је општина или нотар), Изјаву 

која је саставни дио ове конкурсне документације и налази се у Прилог 2.1. 

 

Аутор награђеног идејног рјешења дужан је у року од 5 (пет) дана од дана пријема 

резултата конкурса доставити: 

а) увјерење надлежног суда према сједишту понуђача којим доказује да у кривичном 

поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело 

организираног криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

б) увјерење Суда БиХ којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна 

пресуда којом је осуђен за кривично дјело организованог криминала, корупцију, превару 
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или прање новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој 

је регистрован; 

 

Доказе о испуњавању услова одабрани понуђач је дужан доставити на адресу уговорног 

органа из тачке 1. конкурсне документације, без обзира на начин достављања, у року од 5 

дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. 

Наведена увјерења не смију бити старија од 3 (три) мјесеца рачунајући од тренутка 

достављања понуде и достављају се као оргинал или овјерене копије. 

У случају да аутори награђеног рјешења у прописаном року не достави тражена увјерења, 

сматраће се да су одустали од награде. 

Учесници у конкурсу могу наведена Увјерења доставити уз конкурсну документацију, чиме 

се ослобађају накнадног достављања. 

 

Б. Правна лица: 

а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, да није предмет поступка 

ликвидације, односно поступка обустављања пословне ђелатности, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 

прописима земље у којој је регистрован; 

д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 

важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 

 

У сврху доказивања услова из тачке Б. подтачке а) до д) понуђач је дужан доставити 

попуњену и овјерену, код надлежног органа (надлежни орган за овјеру је општина или 

нотар), Изјаву која је саставни дио ове конкурсне документације и налази се у Прилог 2.2. 

 

Аутор награђеног идејног рјешења дужан је у року од 5 (пет) дана од дана пријема одлуке о 

резултату конкурса, доставити: 

а) увјерење Суда БиХ и надлежног суда према сједишту понуђача (достављају се 

кумулативно) којим доказује да у кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда 

којом је осуђен за кривично дјело организованог криминала, корупцију, превару или прање 

новца, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је 

регистрован; 

б) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач којим се 

потврђује да није под стечајем нити је предмет стечајног поступка, да није предмет 

поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања пословне дјелатности, у 

складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 
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ц) увјерења надлежних институција којим се потврђује да је кандидат/понуђач измирио 

доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензионо и инвалидско осигурање и 

здравствено осигурање, 

д) увјерења надлежних институција да је кандидат/понуђач измирио доспјеле обавезе у вези 

с плаћањем директних и индиректних пореза. 

 

Доказе о испуњавању услова одабрани понуђач је дужан доставити на адресу уговорног 

органа из тачке 1. конкурсне документације, без обзира на начин достављања, у року од 5 

дана, од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. 

Наведена увјерења не смију бити старија од 3 (три) мјесеца рачунајући од тренутка 

достављања понуде и достављају се као оргинал или овјерене копије. 

У случају да аутори награђеног рјешења у прописаном року не достави тражена увјерења, 

сматраће се да су одустали од награде. 

Учесници у конкурсу могу наведена Увјерења доставити уз конкурсну документацију, чиме 

се ослобађају накнадног достављања. 

 

У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном 

плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено осигурање, 

директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне институције/а да 

понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе. Уколико је 

понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном 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 јавне набавке.  

 

Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 

моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже конкурсном документацијом. У 

противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Докази које доставља изабрани понуђач не 

могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде, у противном ће се 

сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

Докази које доставља изабрани понуђач морају бити достављени у оригиналу или овјереној 

копији од стране надлежног органа. 

 

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у 

погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе посебно. 

Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико 

може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у посљедње три 

године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно значајни и/или 

недостаци који се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до 

његовог пријевременог раскида (нпр. доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора због 

неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка штете 

mailto:nacelnik@opstinastanari.com


 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com 

  

14 
 

(правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган), или 

других сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта 

(докази у складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини). 

 

11.2 Дисквалификација по основу сукоба интереса или корупције 

 

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

ће одбити понуду уколико је понуђач који је доставио понуду, дао или намјеравао 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 понуђача и Агенцију за јавне набавке о 

одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о 

поступку набавке. 

Кандидат (физичка и правна лица) је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву, 

овјерену код надлежног органа (надлежни орган за овјеру је општина или нотар), да није 

нудио мито нити учествовао у било каквним радњама чији је циљ корупција у јавној 

набавци. Изјава је прилог конкурсној документацији и дата је у Прилог 4. 

 

ПРИЛОЗИ: 

1. Прилог 1 – Образац за достављање идејног рјешења 

2. Прилог 2.1 – Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона (физичка лица) 

3. Прилог 2.2 – Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона (правна лица)  
4. Прилог 3 – Изјава о ауторству  
5. Прилог 4 – Изјава о кориштењу предложеног рјешења  
6. Прилог 5 – Изјава у складу са чланом 52. Закона 

    

 

Конкурс припремио:                                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

__________________                                                                       _____________________ 

 Александер Игњић                                                                                Радојица Ћелић  
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  Прилог 1 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА  

 

 
Број набавке: 02-406-___/21 

Број обавјештења са портала јавних набавки: ____________________ 

 
УГОВОРНИ ОРГАН: 

ОПШТИНА СТАНАРИ, Станари бб, 74208 Станари 

  

АУТОР:  

 

 
Име/имена понуђача Потпис 

Понуђач  
  

Адреса 
  

Телефон 
  

Факс 
  

е-маил 
  

ИД/ЈИБ број понуђача 
  

 

КОНТАКТ ЛИЦЕ (за ову понуду) 

 

Име и презиме  

Адреса  

Телефон  

е-маил  

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:nacelnik@opstinastanari.com


 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com 

  

16 
 

Прилог 2.1 
 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка а) и став (9) Закона о јавним 

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

 

Ја, нижепотписани __________________________ (име и презиме), са личном картом број: 

_______________ издатом од _______________, ИД/ЈИБ број: __________________,чије 

настањен у __________________ (град/општина), на адреси ___________________________ 

(улица и број), као понуђач у поступку конкурса за израду идејног архитектонско-

урбанистичког рјешења зелене и сточне пијаце, за који је објављено додатно обавјештење 

на порталу јавних набавки број: ______________________ дана __________________године, 

а којег проводи уговорни орган Општина Станари, 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: 
 

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

документе из члана 45. став (2) тачке а) 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 извјесних 

информација код надлежних органа. 
 

 

Изјаву дао:  

_______________________________  
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Мјесто и датум давања изјаве:  

_______________________________  

Потпис и печат надлежног органа:  

_______________________________ М.П. 
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Прилог 2.2 
 

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

набавкама Босне и Херцеговине („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 предузетника или сродне дјелатности 

________________________________________, (навести положај, назив привредног друштва 

или обрта или предузетника или сродне дјелатности), ИД/ЈИБ број: 

__________________,чије сједиште се налази у ___________________ (град/општина), на 

адреси ___________________________ (улица и број), као понуђач у поступку конкурса за 

израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења зелене и сточне пијаце, за који је 

објављено додатно обавјештење на порталу јавних набавки број: ______________________ 

дана __________________године, а којег проводи уговорни орган Општина Станари, 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: 
 

b) 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; 
 
c) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог 

поступка; 
 
d) 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 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 
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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 извјесних 

информација код надлежних органа. 
 

 

Изјаву дао:  

_______________________________  

Мјесто и датум давања изјаве:  

_______________________________  

Потпис и печат надлежног органа:  

_______________________________ М.П. 
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Прилог 3 
 

ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ 

 

У конкурсу за израду идејног урбанистичко-архитехтонског рјешења зелене и сточне 

пијаце, који је објавила Општина Станари, као овлаштено лице понуђача својим потписом 

потврђујем и гарантујем сљедеће: 

 
o да сам (смо) искључиви аутор(и) предложеног идејног рјешења; 

 
o да предложено рјешење до сада није јавно објављивано; 

 
o да на предложено рјешење нико други не полаже било каква права по основу 

располагања истим, а која би на било који начин онемогућила Општину Станари да 

располаже правима стеченим конкурсом, те да ће у супротном све обавезе које 

евенутално настану из потраживања трећих особа падати на терет аутора. 

 

 

 

Изјаву дао: 
 

_______________________________ 
 

Мјесто и датум давања изјаве: 
 

_______________________________ 
 

Потпис и печат надлежног органа: 
 

_______________________________ М.П. 
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          Прилог 4 
 

На основу одредби Закона о ауторском и сродним правима („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 63/10), као овлаштено лице понуђача дајем сљедеће 
 
 

 

ОВЛАШТЕЊЕ 
 
 

 

Којим овлашћујем Општину Станари да, уколико рад пријављен као идејно рјешење, буде 

одабран као побједнички на конкурсу Општине Станари за израду идејног урбанистичко-

архитектонског рјешења зелене и сточне пијаце, искориштава без ограничења и додатних 

одобрења, сва ауторска имовинска права, без временског, садржајног и просторног 

ограничења, као и да има право да најбоље изабрано идејно рјешење јавно објави под 

именом побједника конкурса, односно са личним подацима аутора/ауторског тима. 

 

Овим овлаштењем Општина Станари има искључиво право кориштења рада, односно 

искључујем право кориштења овог конкурсног идејног рјешења у било којем другом конкурсу 

или неком другом поступку. 

 

Уступам сва ауторска имовинска и друга права аутора Општини Станари. 
 

 

Изјаву дао:  

_______________________________  

Мјесто и датум давања изјаве:  

_______________________________  

Потпис и печат надлежног органа:  

_______________________________ М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nacelnik@opstinastanari.com


 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

Станари бб, 74208 Станари, Тел: 053/201-810, Факс: 053/290-966, e-mail: nacelnik@opstinastanari.com 

  

22 
 

Прилог 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  или  обрта  или предузетника или сродне дјелатности 

________________________________________, (навести положај, назив привредног друштва 

или обрта или предузетника или сродне дјелатности), ИД/ЈИБ број: 

__________________,чије сједиште се налази у ___________________ (град/општина), на 

адреси ___________________________ (улица и број), као понуђач у поступку конкурса за 

израду идејног архитектонско-урбанистичког рјешења зелене и сточне пијаце, за који је 

објављено додатно обавјештење на порталу јавних набавки број: ______________________ 

дана __________________године, а којег проводи уговорни орган Општина Станари, 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 овлашћења, 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 

предметног 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 БиХ. 
 
Изјаву дао: 
____________________________ 
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Мјесто и датум давања изјаве: 
____________________________ 

 
Потпис и печат надлежног органа 
____________________________                                             М.П. 
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