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ПОНУЂАЧ: 

''ХП ИНВЕСТИНГ'' д.о.о. 

 Мостар  

  

1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 
БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА 

 
На основу члана 28. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ бр. 39/14), у даљњем 
тексту „Закон“, позивате се да учествујете у преговарачком поступку без објаве обавјештења о 
набавци за набавку радова: УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ-НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ''Санација пута Удбина -Лукавац'',  број 02/012.4-22/19, од 26.08.2019. 
године . 
 

Поступак ће се одвијати у три фазе: 

 

Фаза бр. 1-Предквалификација: Кандидат доставља захтјев за учешће у преговарачком поступку 

без објаве обавјештења са квалификационом документацијом коју је прописао Уговорни орган. 

Уговорни орган ће оцијенити захтјеве за учешће који су пристигли од Понуђача у складу са 

одредбама чл. 45. - 51. Закона о јавним набавкама и потврдити да ли је кандидат поуздан и 

способан за извршење уговора, узимајући у обзир личну ситуацију кандидата и способност за 

обављање професионалне дјелатности, економску, финансијску подобности и техничку 

професионалну способност. О исходу квалификације уговорни орган ће саставити Записник у 

складу са Законом и подзаконским актима и донијети одлуку о резултатима предквалификације, те 

исту доставити Кандидату, заједно са записником о оцјени захтјева за учешће. 

Захтјеви достављени након истека рока који је одредио уговорни орган враћају се кандидатима 

неотворени. 

 

Фаза бр. 2 - Достављање почетних понуда и преговарање: Уговорни орган ће доставити Позив 

за достављање почетне понуде кандидату који задовољи квалификационе услове уговорног 

органа, у којем ће бити одређен и термин за вођење преговора. 

У овој  фази поступка ће се обавити и преговори са квалификованим понуђачима. О поступку 

преговора саставља се записник  који потписују  обје стране у преговорима. 

 

Фаза бр. 3 – Достављање коначних понуда и оцјењивање коначних понуда: Након 

закључивања преговора уговорни орган ће послати Позив за подношење коначних понуда 

понуђачима са којим је преговарао. Понуђач доставља коначну понуду, коју ће уговорни орган 

прегледати да би се осигурало да је понуда прихватљива. Уговорни орган оцјењује коначну 

понуду. Након тога уговорни орган доноси одлуку о резултату поступка.  

 

1.1 Услов за квалификацију 

 

Да би био позван да достави почетну понуду у преговарачком поступку, кандидат мора 

задовољити минималне квалификационе услове из члана 45-51. Закона о јавним набавкама БиХ, 

који су детаљно описани у тачки 4. тендерске документације ( у даљњем тексту ТД). 

Захтјеви за учешће се требају доставити на адресу: Општина Невесиње (шалтер сала-шалтер за 

пријем поднесака), Цара Душана 44, 88280 Невесиње, најкасније до 26.09.2019. године, до 11:00 

сати. 

Захтјев за учешће се доставља у коверти на којој је назначено: 

-назив и адреса уговорног органа, 
-назив и адреса понуђача, 
-број набавке, 



-назив предмета набавке, 

-назнака: ''НЕ ОТВАРАЈ'' и 
-назнака ''ЗАХТЈЕВ ЗА УЧЕШЋЕ''. 

 

1.2 Критериј за оцјену почетних понуда 
 

Кандидати морају испунити квалификационе услове и оцјена ће се извршити на начин описан у 

овом позиву под фазом бр.1.-Претквалификација. 

 
1.3  Критеријум за оцјену коначних понуда 

 
Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 
 
Уговор ће се додијелити понуђачу који је доставио прихватљиву понуду са најнижом 
цијеном. 
 

1.4 У складу са чланом 52.став 4. Закона о јавним набавкама БиХ, у овом поступку јавне 
набавке не могу учествовати сљедећи привредни субјекти: 
 
-Таквих субјеката нема 

 

2. ИНФОРМАЦИЈЕ О УГОВОРНОМ ОРГАНУ 
 

2.1 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 
 

2.2 Подаци о особи задуженој за контакт 

 

Особе задужене за контакт испред уговорног органа:  

 

 Ранка Савић, телефон: 059/601-551, (за општи дио) и  
Слободан Шиљеговић, телефон: 059/601-011, локал 141 (за посебни, технички дио) 

 Факс: 059/601-018 

 Е-mail:nabavke.opstinanevesinje@gmail.com 
 

Понуђачи се упозоравају да све информације у вези са поступком јавне набавке (увид и 

преузиимање тендерске документације, захтјев за појашњење и друге информације) могу да 

добију искључиво од надлежне особе за контакт, у противном други начин коресподенције 

уговорни орган не сматра валидним. 

Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) уговорног органа и 

понуђача треба се водити у писаној форми, на начин да се иста доставља поштом или лично 

на адресу назначену у тендерској документацији. 

Изузетно, комуникација између уговорног органа и понуђача може се обављати и путем факса 

и е-maila назначених у овој тачки ТД.  

 

3.  ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

 

3.1 Предмет јавне набавке: УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ-НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА У СКЛОПУ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА ''Санација пута Удбина -Лукавац'',  број 02/012.4-22/19, од 26.08.2019. 
године. 



 
3.2 Ознака и назив у ЈРЈН: 45000000-7 Грађевински радови 

                                    45233000-9 Грађевински радови, грађевински радови на темељу и 

грађевински радови на површинском слоју аутоцеста,  цеста 

3.3 Редни број набавке у Плану јавних набавки: 12 (дио радови) 

3.4 Врста уговора: радови 

3.5 Процијењена вриједност без ПДВ-а: 28.700,00 КМ  

3.6 Врста и количина радова: 

Дато у Анексу 4 

3.7 Мјесто извођења: Лукавац,  Невесиње 

3.8 Рок за извођење радова: 20 дана од дана увођења у посао 

 

3.9 Понуђачима није дозвољено да достављају алтернативне понуде. 

 

 

4. ФАЗА бр.1 – ПРЕДКВАЛИФИКАЦИЈА 
 
Мјесто, датум и вријеме подношења захтјева за учешће 

 

4.1 Рок за подношење захтјева за учешће истиче дана 26.09.2019. године  у 11:00 сати. Сви 
захтјеви достављени након истека наведеног рока ће бити кандидату враћени неотворени. 
Уговорни орган неће проводити јавно отварање захтјева, док ће јавно отварање понуда 
квалификованих кандидата бити проведено у складу са одредбама Закона.  

 
4.2 Захтјеви за учешће се подносе на слиједећу адресу: Општина Невесиње (шалтер сала-

шалтер за пријем поднесака, Цара Душана 44, 88280 Невесиње.   

4.3 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. 

4.4 У складу са чл. 45-51. Закона кандидати требају испуњавати слиједеће услове: 
а) да нема сметњи за њихово учешће у смислу одредби члана 45. Закона; 
б) да имају право на обављање професионалне дјелатности и да су регистровани у 
релевантним професионалним или трговачким регистрима; 
в) да њихова економска и финансијска способност гарантује успјешну реализацију уговора 
г) да њихова техничка и професионална способност гарантује успјешну реализацију 
уговора  

 

ЛИЧНА СПОСОБНОСТ 

 

4.5 У складу са чланом 45. Закона, захтјев се одбија ако је кандидат: 
 

а) у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

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

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

б) под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 

одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у 

поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 



Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

в) пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у 

земљи у којој је регистрован; 

г) пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у 

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

 

Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавних набавки 

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

посљедње 3 године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно 

значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева уговора који су 

довели до његовог привременог раскида, настанка штете или других сличних посљедица 

које су резултат намјере или немара тог привредног субјекта. 

 

4.6 У свраху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити  Изјаву 
овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) да се на њих не односе 
случајеви дефинисани тачком 4.5 од а) до г) ТД (члан 45. Закона) . Изјаве се доставља у 
форми утврђеној  Анексом 2 ове  ТД. 

 

НАПОМЕНА: 

Понуђач може уз изјаву, тј. уз своју понуду одмах доставити тражене доказе који су наведени у 

изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако буде изабран. 

 

4.7 Понуђач који буде оцијењен као најбољи у овом поступку дужан је доставити слиједећа 

документа: 

 

a) Увјерење суда БиХ и суда надлежног према свом сједишту којим доказује да у 
кривичном поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за 
кривично дјело учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или 
прање новца; 

б) Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован кандидат, 

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; 

в) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је 

кандидат измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-

инвалидско и здравствено осигурање; 

г) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је 

кандидат  измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних 

пореза.  

 

4.8 Документи или увјерења наведени у тачки 4.7 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.  

 

 

СПОСОБНОСТ ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  

 

4.9 Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности, понуђачи морају бити 

регистровани за обављање дјелатности која је предмет ове набавке. 

 



4.10  У сврху доказивања регистрације за обављање предметне дјелатности понуђач  је дужан 

доставити:  

Актуелни извод из судског регитра којим су обухваћене све измјене у судском регистру 

или еквивалентан документ.  

 

Доказ који се доставља мора бити оргинал или  копија овјерена од стране надлежног органа.  

 

 

5. ЕКОНОМСКА И ФИНАНСИЈСКА СПОСОБНОСТ- не траже се никакви додатни услови-

докази 

 

6. ТЕХНИЧКА И ПРОФЕСИОНАЛНА СПОСОБНОСТ 
 

6.1. Техничка и професионална способност: Како је у претходном –отвореном поступку 
верификована техничка и професионална способност понуђача то се у овом 
преговарачком поступку неће тражити никакви додатни захтјеви. 
 

7. СУКОБ  ИНТЕРЕСА 
 

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 3). 

 

 

8. САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 

 

8.1 Сходно тачки 4.-Фаза бр.1-Претквалификација, кандидат је дужан доставити сљедећа 

документа: 

1. Захтјева за учешће-Анекс 1. 

2. Изјаву о испуњености услова из члана 45. Закона, овјерену код надлежног органа (орган управе 

или нотар) –Анекс 2 

3. Изјаву у складу са чланом 52. Закона, овјерену код надлежног органа (орган управе или нотар) –

Анекс 3. 

4. Доказ да је кандидат регистрован за обављање послова који су предмет набавке, сходно тачки 

4.10 ТД 

 

9. САДРЖАЈ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ 
 

Понуђачи требају за почетну понуду доставити слиједећу документацију: 

 

а) Попуњен и овјерен образац за  почетну понуде  

б) Попуњен и овјерен Образац за цијену почетне понуде  



в) Попуњен и овјерен Нацрт уговора  

Понуђач који докаже своју квалификацију биће позван за достављање почетне понуде и уз позив 

ће бити достављени документи (прилози) који се захтјевају за почетну понуду сходно овој тачки 

тендерске документације. 

 

10. ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПОНУЂАЧЕ 
 
 

10.1 Захтјеви по питању језика 
 

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

морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. 

Цјелокупна комуникација  и размјена информација (коресподенција) између уговорног органа и 

кандидата/понуђача треба се водити у писаној форми, на начин да се иста доставља поштом или 

лично на адресу назначену у тендерској документацији. Изузетно, комуникација и размјена 

информација ће се вршити путем факса број: 059/601-018, ако овом ТД није другачије дефинисано. 

Кандидати/понуђачи су обавезни да припреме захтјеве за учешће/понуде у складу са 

критеријумима који су постављени у овој ТД. Захтјеви / понуде који нису у складу са овом 

тендерском документацијом ће бити одбачени као неприхватљиви. 

 

 

10.2 Припрема почетне понуде 

 

Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем почетне понуде. 

Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

Почетна понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом тинтом. 

Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, 

уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на начин да се 

онемогући накнадно вађење или уметање листова. Све стране понуде  морају бити нумерисане на 

начин да је видљив редни број странице или листа. 

Почетна понуда се доставља у оргиналу, у коверти на којој ће читко писати: 

 

''ОРГИНАЛ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ'' 

-назив и адреса уговорног органа 

-назив и адреса понуђача, 

-евиденцијски број набавке, 

-назив предмета набавке,  

-назнака '' НЕ ОТВАРАЈ''. 

 

Понуђач може измијенити или допунити своју почетну понуду само прије истека рока за 

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

понуда, обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у истом року 

одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. Писана изјава се 

доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том 

случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 

 

10.3 Рок за достављање почетних понуда и преговарање 
 

Квалификованом кандидату ће бити упућен писмени позив за достављање почетне понуде. У 

позиву ће бити утврђен датум и року за достављање почетних понуда, као и мјесто и вријеме 

одржавања преговора. 

 



11. ФАЗА БР.3-КОНАЧНА ПОНУДА 
 

Понуђач који је учествовао у преговорима са уговорним органом ће бити позван да поднесе 

коначну понуду. 

Рок за достављање коначних понуда одредит ће уговорни орган у Позиву за достављање коначне 

понуде након обављених преговора. 

Уколико понуђач изјави на записник о преговорима да се његова понуда има сматрати и коначном 

понудом, те да прихвата све услове из понуђеног нацрта уговора, фаза достављања коначних 

понуда се неће реализовати. 

 

12. ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНИ ТРЕТМАН 
 

Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман домаћег, у 

складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, донесеној од 

стране Савјета министара БоХ (''Сл. гласник БиХ'', број 83/16). 

 

13. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ  
 

Понуђачи ће бити обавјештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне набавке у 

року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то електронским средством, факсом, поштом 

или непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима 

одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда. 

 

14. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 
 

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

подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима 

прописаним чланом 99. и 101. Закона. 

 

15. Анекси 

Саставни дијелови ове тендерске документације су сљедећи Анакси: 

 

Aнекс 1: Образац захтјева за учешће   

Анекс 2: Изјава о испуњености  услова из чл.45. Закона  

Анекс 3: Изјава у складу са чл.52 Закона 

Анекс 4: Врста и количина додатних радова  

 

 

НАПОМЕНА: Све обрасце неопходне за доставу почетне, односно коначне понуде, 

понауђачи ће добити уз припадајуће Позиве 

 

 

 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 1  

 

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

 
Број набавке :02-012.4-22/19 ;  
Одлука о покретању поступка јавне набавке бр:02/012.4-22/19, од 19.09.2019. године                                                                             
 
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  
 
КАНДИДАТ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
КАНДИДАТ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
У одговору на ваш Позив на тендер за: 
 
 УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ-НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА, 
број 02/012.4-22/19, од 26.08.2019. године - ''Санација пута Удбина-Лукавац'', достављамо 
захтјев за учешће /захтјев за квалификацију за горе наведени поступак јавне набавке. 

 
Овај захтјев је припремљен у складу са позивом и тендерском документацијом. 

 
Потврђујемо да испуњавамо све квалификацијске услове који су захтијевани у фази 
предквалификације и да се не налазимо  ни у једној ситуацији наведеној у тендерској 
документацији због које бисмо били искључени из учешћа.  
Да испуњавамо квалификацијске услове доказујемо документацијом у прилогу, како слиједи: 
 
- 

- 

- 

- 
 
 
 
 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља кандидата:[…………………………...............]  
 
Потпис овлаштеног лица: […………………………]  
 
Мјесто и датум: [……………………………...….]  
 
Печат предузећа:  

 



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 
УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ-НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА, 
број 02/012.4-22/19, од 26.08.2019. године- ''Санација пута Удбина-Лукавац'', путем 
преговарачког поступака без објаве обавјештења, а којег проводи уговорни орган Општина 
Невесиње, 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:                           Поптпис 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- 
УГОВАРАЊЕ ДОДАТНИХ-НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА У СКЛОПУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА, 
број 02/012.4-22/19, од 26.08.2019. године ''Санација пута Удбина-Лукавац'',  коју проводи 
уговорни орган Општина Невесиње, за коју 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. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



АНЕКС 4 

 
 

Врста и количина радова који су предмет набавке 
Додатни-непредвиђени радови-''Санација пута Удбина –Лукавац'' 

 
А) Дионица I 

 

Ред.бр.                        Опис радова        јед.  колич. 

       

Предвиђени радови 

    

1. Довоз насипање, разастирање и збијање 

тампона до потпуне збијености из 

позајмишта „Сопиља“ у слоју просјечне 

дебљине 0,15 метара у дужини од 108 м. 

Обрачун по м³. 

 

 

м³ 

 

 

 

64,80 

2. Довоз, насипање, разастирање, и 

збијање материјала до потпуне 

збијености из позајмишта „Хумчани“ у 

слоју од 0,05 м у дужини од 108 м. 

Обрачун по м³. 

 

м³ 

 

21,60 

3. Набавка материјала, емулзирање подлоге 

и пресвлачење постојећег коловоза 

новим слојем дебљине 5цм у ширини од 

3,0м.............../62x3,0/ 

Обрачун по м². 

м² 186,00 

4. Набавка и уградња асфалтног материјала 

у слоју дебљине 6цм у ширини од 

3,0м.............../108x3,0/ 

Обрачун по м². 

м² 324,00 

 

Б) Дионица II 

 
 

Ред.бр.                        Опис радова        јед.  колич. 

       

1/ Припремни радови 

1.1 

Довоз насипање, разастирање и збијање 

тампона до потпуне збијености из 

позајмишта „Сопиља“ у слоју просјечне 

дебљине 0,15 метара. 

м³ 

 
54,00 

1.2 

Довоз, насипање, разастирање, и 

збијање материјала до потпуне 

збијености из позајмишта „Хумчани“ у 

слоју од 0,05 м. 

м³ 

 
18,00 



 

2/ Горњи строј 

 

 

2.1 

Набавка и уградња асфалтног материјала 

у слоју дебљине 6цм у ширини од 

3,0м.............../100x3,0/ 

Обрачун по м². 

 

 

м² 
300,00 

 
 

Ц) Дионица III 
 

Ред.бр.                        Опис радова        јед.  колич. 

       

1/ Припремни радови 

1.1 

Довоз насипање, разастирање и збијање 

тампона до потпуне збијености из 

позајмишта „Сопиља“ у слоју просјечне 

дебљине 0,30 метара. 

м³ 

 
156,00 

1.2 

Довоз, насипање, разастирање, и 

збијање материјала до потпуне 

збијености из позајмишта „Хумчани“ у 

слоју од 0,05 м. 

м³ 

 
26,00 

 

2/ Горњи строј 

 

 

2.1 

Набавка и уградња асфалтног материјала 

у слоју дебљине 6цм у ширини од 

3,0м.............../130x3,0/ 

Обрачун по м². 

 

 

м² 
390,00 

 

 


