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a) ОПШТИ ПОДАЦИ 
 

а.1 Подаци о уговорном органу 
 

1) Назив и адреса уговорног органа: ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ , Цара Душана 44, 88280 
Невесиње 

2) Идентификациони број / Јединствени идентификациони број уговорног органа -ИДБ/ЈИБ 
уговорног органа: 4401403010005 
 

а.2 Подаци о особи задуженој за контакт 
 
Особе задужене за контакт испред уговорног органа:  

 

 Ранка Савић, телефон: 059/601-551, е-mail: savic.ranka@gmail.com (за општи дио) и  
Александар Војичић, телефон: 059/601-011, lok.123 (за посебни дио) 

 Факс: 059/601-018 
 

Сва комуникација и размјена информација између уговорног органа и привредних  субјеката 
обављат ће се, у писаном облику, путем поштанске пошиљке, телефакса, електронске поште / 
е-пошта, или комбинацијом тих средстава. 

 
а.3 Попис привредних субјеката, сачињен на темељу интерног акта уговорног органа, 

који су искључени из поступака јавне набавке због постојања сукоба интереса, у складу 

са чланом 52. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон) 

Не постоје привредни субјекти који се, у планираном поступку јавне набавке, могу појавити 

као учесници, а који су у ситуацијама из члана 52. ст. (4) и (5) Закона.  

а.4 Редни број набавке у плану набавки за 2019. годину са  изабраним поступком за додјелу 

уговора: 4 ( дио услуге); поступак набавке је преговарачки поступак без објаве обавјештења 

а.5 Подаци о поступку набавке 

1)    Врста уговора о јавној набавци: услуге 

3) Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а износи: 5.282,00 КМ.  

4) Након проведеног поступка јавне набавке закључит ће се уговор . 

 
 

б)  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 
 

 
б.1 Предмет јавне набавке: Пружање услуге ''Одржавања програмских пакета Docunova, Finova  
и системско одржавање сервера у Општини Невесиње'' 

Предмет јавне набавке обухвата: 

 Надоградњу (одржавање) програмских модула у случајевима када законодавац 
пропише измјене које се односе на извјештаје, обрасце и пословне процесе које је 
могуће имплементирати додавањем или модификовањем постојећих компоненти 
система. Законске измјене које по својој природи захтјевају велике промјене на 
архитектури система нису предмет редовног одржавања програма. 

 Отклањање недостатака и евентуалних грешака у програмима али не и грешака у 
подацима и документима које корисник води.  

 Надоградња програма без додатне накнаде у случају када су произведене нове 
верзије програма у циљу унапређења поузданости и квалитета, као и неопходна 
прилагођавања новим верзијама оперативног система, база података и сл. Нове 
верзије програма и пратећа документација (упутства, приручници) бесплатно 
достављени или инсталирани Кориснику. 

 Телефонске упуте/помоћ (без ограничења броја позива) 

 Неограничен број интервенција удаљеним приступом уз помоћ модема или 
Интернета. 

б.2 Ознака и назив у ЈРЈН: 48700000–5 подршка програмских пакета. 
б.3 Уговор се закључује на период од 12. мјесеци (1. године) 
б.4 Техничка спецификација 
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Р.бр. Назив услуге Јед.мјере Количина 

1. Одржавање Finova програмског пакета 
за буџет и финансије-(обрачун плата и 
додатних примања; кадровске 
евиденције; уговори са купцима и 
рјешења; KIF; књижење потраживања 
од купаца; стална средства, ситан 
инвентари материјално, благајна и 
шифарници) 

мјесец 12 

2. Одржавање програма Docnova 2.0 мјесец 12 

3. Системско одржавање сервера мјесец 12 

 
б.5 Алтернативна понуда: Није допуштена 
  

в) УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА 
 
в.1. Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности ( члан 45 Закона о јавним набавкама) 
доказати да : 
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, осим у случају постојања важеће 
одлуке о потврди стечајног плана или је 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; 
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. 
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; 
 
У свраху доказа о испуњавању услова из тачке в.1. тендерске документације понуђач је дужан 
доставити  Изјаву о испуњености услова из члана 45 Закона, овјерену код надлежног органа 
у фори и начин који је прописала Агенција за јавне набавке БиХ у складу са Анексом 1 тендерске 
документације. 
в.2. Понуђач који буде оцијењен као најбољи дужан је доставити слиједећа документа: 
а) извод (увјерење) из службене евиденције надлежног суда да 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) извод или увјерење (потврда) из евиденције у којим се воде чињенице да није под стечајем 
или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног 
плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне 
дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је 
регистрован; 
ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није регистрован у 
Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се може утврдити да уредно 
измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено осигурање.  
д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних и 
индиректних пореза. 
 
Наведени докази се достављају у оргиналу или овјереној копији оригинала, са тим да датум 
издавања оригинала не може бити старији од три мјесеца рачунајући од дана достављања 
понуде. 
Рок за њихову доставу је 5 (пет) дана од дана пријема Одлуке о избору најповољнијег понуђача.  



 
в.3. Понуђач је дужан у смислу члана 46 Закона ( Способност обављања професионалне 
дјелатности)  доказати да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке. 
 
У сврху доказивања регистрације за обављање предметне дјелатности понуђач је дужан доставити 
Актуелни извод из судског регистра или изјаву / потврду надлежног органа из које се види 
да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која је предмет ове набавке.  Овај 
документ се доставља у оргиналу или као овјерена копија оригинала.  
 
в.4. У складу са чланком 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорно тијело ће 
одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава дати садашњем 
или бившем запосленику уговорног тијела поклон у виду новчаног износа или у неком другом 
облику, у покушају да изврши утјецај на неки поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне 
набавке. Уговорно тијело 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. 
         
 У складу са чланом 52. став (2) Закона сваки понуђач дужан је у понуди доставити и посебну 
писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама које за циљ 
имају корупцију у предметној јавној набавци. Писмена изјава мора бити овјерена код 
надлежног органа. (образац изјаве дат у анексу 2). 
 

г) ПОДАЦИ О ЗАХТЈЕВУ ЗА УЧЕШЋЕ 
 

г.1 Садржај захтјева за учешће 
 
 Захтјев за учешће треба да садржи Образац Захтјева, Изјаве и документе из тачке в) ове 
тендерске документације. 
 
г.2 Начин  израде  

Захтјев за учешће се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 
листова. Под чврстим увезом подразумјева се увез у књигу или осигуран јемствеником. 

г.3 Начин доставе захтјева 
Захтјев за учешће, без обзира на начин достављања, мора бити запримљен  на протоколу 
уговорног органа  на адреси : Цара Душана 44, 88280 Невесиње, до датума и времена наведеног у 
тендерској документацији. 

Захтјева за учешће се доставља у оргиналу у затвореној коверти на којој мора бити 
назначено:  
а) назив и адреса уговорног органа,  
б) назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,  
в) евиденцијски број набавке, 
д) назив предмета набавке,  
е) назнака »не отварај«. 

 
г.4 Захтјеви по питању језика 

 
Понуђач подноси понуду на једном од језика у службеној употреби у Босни и Херцеговини. 
 
г.5 Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева за учешће 
 
Захтјев за учешће се доставља на начин дефинисан у тачки г.3 ове тендерске документације на 
адресу:Општина Невесиње, Цара Душана 44, 88280 Невесиње најкасније 13.03.2019. године 
(сриједа) у 12,00 часова.  
 
Захтјев за учешће запримљен након истека рока за пријем захтјева за учешће се враћа кандидату 
неотворен. Кандидати који захтјеве достављају поштом преузимају ризик уколико захтјеви за 
учешће не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом. 



A) EOEATHE ]4HOOPMAqT4JE

O rcxo4y xaanusuraqr,rje yroeopnr opraH he o6aejecrurv Kalilt/iilare rojr ce HHcy reanreuxoaanv HaHaqilH Aa he 6nru 4ocrasrbeH 3anilcHt4K y xoju ce yHoce cge 6t4rHe vr,truer,,aqe y cKna4y ca qnanona 2g
craBoM (2) Saxona o jaenurr,t Ha6asraMa.
Keanr$uxoaaH[ KaHAuAarr he 6ffir nosaax[ Aa AocraBe noqerHe noHyge.
Haxon o6aerbexux nperoBopa yroBopHor rujena c nonyflaveM, yroBopHo rrjeno he nosaar[ nonyflava 4aAocraB[ caojy ronavHy noHyAy, Ha 6aslt ycrloBa rojra cy AoroBopeHr,t roKoM nperoBopa ra yrjplerr,rx
xpurepnja, u.ro he ce 3anhcHt4qKt,t KoHcraroBaru n nornucarla orq crpaHe cy4r,loHuKa y nperoBopuMa.
Yroeopxo rrjeno he xarou npoBegeHor nocrynKa aHarrr3e u BpeAHoBarui nony4e ooa4ecrri, nonyfava o
pe3yrrraru Ma nocrynKa.

b) 3AuIT]4TA nPABA nOHybArtA

Xan6a ce rasjaeruyje yroBopHoM opraHy y xajruarue rpra npranajepKa, y nrcaroj $oprvru ArpeKrHo l4rr4
npenopyqeHoM nolIJraHcKOM nolu4rbKoM, y poKoBuMa npon14caHuM qnaHoM 101. 3ariora.
Xan6a ce Moxe AocraBl4rl,l u eneKrpoHcKilM nyreM 1 e-mail, Qaxc) H To Ha e-mail: opstinan@teol.net unv Ha
Qaxc 6poj +387 59 601 018 y pa,qHe,qaHe yroBopHor opraHa oiol-ls qacoBa o.reMy he norBpAy ari,yroBopHt4 opraH Ha HaquH na xojr je npuuuo xan6y.

ItPt4ltOt-:

O6pasaq saxrjeea sa yveuhe y nperoBapar{KoM nocrynxy (Anexc 1)

lAsjaaa y cKnaAy ca qn.45. 3arona (Axexc 2)

lA$aea y cmaAy ca qn.52 Sarona (Anerc 3)

06pa4uo:
Panra C3euh, ccc sa jaexe xa6aaxe

.... ,i"- i.r
v,.r;',r .i ,l



АНЕКС 1 
 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА 

 
 

Број набавке :02-012.4-11/19                                                                              
 
Број протокола кандидата:___________ 
Датум:_______________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: ОПШТИНА НЕВЕСИЊЕ  
Адреса уговорног тијела: Цара Душана 44, 88280 Невесиње  
*Уколико се проводи поступак заједничке јавне набавке или набавку проводи централни набавни 
орган, уписују се називи свих уговорних органа која учествују у том поступку, са назнаком који од 
наведених уговорних органа иступа за све уговорне органе у том поступку јавне набавке  
ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
 
ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као 
и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе 
понуђача уписује и се податак да је то представник групе понуђача. Подуговарач се не сматра чланом 
групе понуђача у смислу поступка јавне набаве.  
 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 
 
Име и презиме:_______________________________ 
Адреса:______________________________________ 
Телефон:_____________________________________ 
Факс:________________________________________ 
Е-mail:_______________________________________ 
 
 
 
 

ИЗЈАВА КАНДИДАТА 
 
У одговору на ваш Позив на тендер ''Одржавања програмских пакета Docunova, Finova и системско 
одржавање сервера у Општини Невесиње'', изјављујемо слиједеће: 
 
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр.02/012.4-11/19, од 06.03.2019. 
године, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  
2. Нудимо пружање услуга, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, 
критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.  
 



3. Испуњавамо све квалификацијске услове који су захтијевани у фази квалификације и не  
налазимо се ни у једној ситуацији наведеној у тендерској документацији због које бисмо били 
искључени из учешћа. У прилогу се налазе документи којим потврђујемо да су квалификацијски  
услови испуњени. 

 
 
 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:[…………………………]  
Потпис овлаштеног лица: […………………………]  
Мјесто и датум: [……………………………...….]  
Печат предузећа:  
Уз понуду је достављена слиједећа документација:  
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНЕКС 2 
 
 

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: ____________________ у „Службеном гласнику БиХ“ број: ____________________, 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 3 
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: 
____________________ у ''Службеном гласнику'' бр: ____________________, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


