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a) onuTu noAALll4

a.1 l-loAaqr o yroBopHoM opraHy

1) Hagfie H aApeca yroBopHor opraHa: OflUTHHA HEBECI/HrE , Llapa flyr.uana 44,88280 HeaecilFbe

2) tzl4enrnSuxaL{L1oHt4 6poj / JeArHcreeHm ra4exrnQuKaqiloHt4 6poj yroaopHor opraHa -lAfElJlAB
yroBopHor opraHa: 440140301 0005

a.2 flogaqn o oco6n sagyxexoj 3a KoHraKT

Oco6e 3aAyxeHe 3a KoHraKr rcnpeA yroBopHor opraHa:

0 Panxa Caahh, rene$on: 059/601-551, e-mail: savic,iatfi*.&qrya-lSp.tr (sa onurr Auo) u

Anercan4ap Bojuvrah, rene$on: 059/60 1 -0 1 1, lok. 1 23 (aa noce6nu .quo)

0 Oaxc: 059/601-018

Caa rouynrraquja n paarrajena rar-rSoprraarlrja rasrr,tefly yroBopHor opraHa I npilBpeAHfix cy6jexara
o6aaruar he ce, y nncaHoM o6nrxy, nyreM nouraHcKe nouulbKe, reneQarca, eneKrpoHcKe noulre i e-
nouJra, nnn rona6rHaqnjorrlt rilx cpeAcraBa.

a.3 fionnc nprBpe4H]tx cy6jerara, caqyt]beH Ha reMerby r,rHTepHor aKTa yroBopHor opraHa, roju cy

ucrsbyqeH[ u3 nocrynaxa jaexe xa6aexe s6or nocrojaua cyro6a ]tHTepeca, y cxnaAy ca qraHoM

52. 3aroua o jaennnr Ha6aexar\ra (y aarueu rexcry: 3aron)

He nocroje npilBpeAHu cyOjerrra rojn ce, y nnaHilpaHoM nocrynKy jaane na6aaKe, Mory nojaarrr xao

yqecHilr-{r4, a rojr,r cy y craryaqujaMa 13 '.{naHa 52.cr. (a) u (5)3axona.

a.4 Pe4nn 6poj xa6aaKe y nnaHy Ha6aexu sa2020. roAfiHy ca nsa6paHilM nocrynKorra sa 4o4jeny
yroBopa: 2 ( ano ycnyre); nocrynaK Ha6aexe je nperoaapaqKil nocrynar 6es o6jaee o6aajeurerua

a.5 FloAaqu o nocrynKy xa6aexe
1) Bpcra yroBopa o jaenoj Ha6aaqn: ycnyre

3) l-lpoqrajerueHa epujegHocr jaene ua6aaxe 6es l-l,QB-a il3Hocul: 3.840,00 KM.

4) Haron npoBeAeHor nocrynKa jaaHe Ha6aeKe 3aKIbyLlulr he ce yroeop ,

6) NOEAI{I O NPEAMEryJABHE HAEABKE:

6.1 [lpegrr/ler jaaxe xa6aere: npyxarse ycnyre "O4pxaearsa nporpaMcKtrx naKera Docunova v

Novapanel y Onu:ruru Heaect4H,e"
HpeArvrer jaaHe xa6aere oOyxaara:

. HaAorpaAtsy (o4pxaearse) nporpaMcKt4x MoAyna y cnyvajeerua KaAa 3aKoHoAaBau

npontaue usujene roje ce opHoce na nsajeuraje, o6pacqe 14 nocnoBHe npollece xoje je

uoryhe ilMnneMeHTrparv AoAaBaHreM tAnv ruogrQuroeaFbeM nocrojehux KoMnoHeHTil

c!{creMa. 3axoncxe rsnrjene xoje no caojoj nprapo4u sarrjeeajy aenuxe nponajene Ha

apxrreKrypkl cl4creMa Hucy npeAMer pe,qoBHor oApxaBaFba nporpaMa.
. OrxtaruaFbe HeAocrarata tA eBeHTyanHHx rpeuaKa y nporpaMilMa aflil He fi rpeluaKa y

noAalllaMa I AoKyMeHrrua xoje Kopt4cHt4K BoAt4.

. HaAorpaAba nporpaMa 6es AoAarHe HaKHaAe y cnyvajy KaAa cy npoilsBeAeHe HoBe aepsuje
nporpaMa y Lllrby ynanpeflerua noy3,qaHoclr 14 KBanfirera, Kao u HeonxoAHa

npmnarofiaaaFba HoBLIM eepsrajarr,ta oneparilBHor crrcreMa, 6asa no4arata u cn. Hose
eepsuje nporpaMa n npareha poxyruenraqnja (ynyrcraa, npilpyt{Ht4qtr) 6ecnnarno
,qocraBrbeH tA vnv v+cranvpalu Kopucuu ry.

. Tene$oncxe ynyre/nouoh (6es orpaHuverua 6poja nosuea)
o Heorpanraven 6poj fiHrepBeHquja y4aruenraM npilcrynou ya novoh MoAeMa rnu lzlnrepuera.



a) onruTt4 noAAr.ll4

a.1 l-loAaqr o yroBopHoM opraHy

1) Hasfie H aApeca yroBopHor opraHa: OflIUTI/HA HEBECT/HrE , L]apa flyr.uana 44,88280 HeeecilFbe

2) tzl4enrnSuxaL{hoHt4 6poj / JeArHcreeHm r,r4exruQilKalliloHt4 6poj yroeopHor opraHa -VIDEIJIAE

yroBopHor opraHa: 440140301 0005

a.2 flogaqu o oco6n eagyxexoj 3a KoHraKT

Oco6e 3aAyxeHe 3a KoHraKr rcnpeA yroBopHor opraHa:

0 Panxa Caemh, rene$on: 059/601-551, e-mail: savic,iaqk*.&qry:AlSp.fi (sa onurr Auo) u

Anercax4ap Bojuv rzrh, rene$on: 059/60 1 -0 1 1, lok. 1 23 (aa noce6nu .quo)

0 Oaxc: 059/601-018

Caa rorr,tynuxaqraja u paarrajena rar-r$oprr,tarlrja rasrr,tefly yroBopHor opraHa I npilBpeAHfix cy6jexara
o6aeruar he ce, y nucaHoM o6nrxy, nyreM nouraHcKe nouu.rbKe, reneQarca, eneKrpoHcKe noulre i e-
nouJra, unu rona6rHaqujorrlt rilx cpeAcraBa.

a.3 flonnc npHBpeAHltx cy6jerara, caqhlbeH Ha reMerby r,rHTepHor aKTa yroBopHor opraHa, xoju cy

ucrsbyqeH[ t,t3 nocrynaxa jaexe xa6aexe s6or nocrojarua cyro6a ]tHTepeca, y cKnaAy ca qraHoM

52.3arona ojaenru Ha6aeraMa (y aarueu rexcry:3aron)

He nocroje npHBpeAHu cyOjerrra rojn ce, y nnaHilpaHoM nocrynKy jaane na6aaKe, Mory nojaarrn xao

yqecHilr-114, a rojr,r cy y craryaqujaMa 13 qnaHa 52.cr. (a) u (5)3axoxa.

a.4 PeAnn 6poj xa6aaKe y nnaHy Ha6aexu aa2020. roAfiHy ca nsa6paHilM nocrynKorra sa 4o41eny

yroBopa: 2 ( ano ycnyre); nocrynaK Ha6aexe je nperoaapaqKil nocrynax 6es o6jaee o6aajeu:rerua

a.5 floAauu o nocrynKy xa6aexe
1) Bpcra yroBopa o jaenoj Ha6aaqn: ycnyre

3) Ilpoqrajeruena epujegHocr jaane uaOaaxe 6es l-lflB-a il3Hocul: 3.840,00 KM.

4) Haron npoBeAeHor nocrynKa jaeHe Ha6aeKe 3aKIbyLlulr he ce yroeop ,

6) NOEAI{I O NPEAMEryJABHE HAEABKE:

6.1 [lpe4rr/ler jaaxe xa6aere: [lpyxarse ycnyre "O4pxaearsa nporpaMcKtrx naKera Docunova v

Novapanel y Onu:rurr HeeecrH,e"
HpeArvrer jaaHe Ha6aere oOyxeara:

. HaAorpaAruy (o4pxaaarse) nporpaMcKt4x MoAyna y cnyvajeerua KaAa 3aKoHoAaBaq

npontaue usujene roje ce ogHoce na nsajeuraje, o6pacqe 14 nocfloBHe npollece roje je
uoryhe nMnneMeHrvparv AoAaBaFbeM ttnv ruogrQuxoeaFbeM nocrojehux KoMnoHeHril

c!{creMa. Saxoncxe rsnrjene xoje no caojoj npnpo4u sarrjeeajy aenuxe npoujene Ha

apx[reKrypfi cl4creMa Hhcy npeAMer peAoBHor oApxaBaFba nporpaMa.
. OrxnaruaFbe HeAocraraKa il eBeHTyanHilx rpeluaKa y nporpaMhMa anil He fi rpeluaKa y

noAalltaMa 14 AoKyMeHrrua xoje Kopt4cHt4K BoA]4.

. HaAorpaAba nporpaMa 6es AoAarHe HaKHaAe y cnyvajy KaAa cy npoilsBeAeHe HoBe aepsuje
nporpaMa y qhrby ynanpeflerua noy3,qaHocrr4 14 KBanfiTera, Kao il Heonxo,4Ha

npmnarofiaaaFba HoBLIM eepsrajarr,ta oneparilBHor cilcreMa, 6asa no4arata u cn. Hose
eepsuje nporpaMa n npareha goxyH,reHraqnja (ynyrcrea, npilpyt{Ht4qtr) 6ecnnaruo
,qocraBtbeH tA vnv u+cranvpalr Kopucn n ry.

. Tene$oncxe ynyre/nonaoh (6es orpauuverua 6poja nosuea)
o Heorpanraven 6poj uHrepBeHquja y4aruenraM npilcrynoru ys novoh MoAeMa unu lzlnrepnera.



0npxaaarue Npovapanel nporpaMcKor

naxera sa 6yr,rer r SuHaHcuje-(o6pavyH
nnaTa r AOAaTHfiX npilMaFba; KaApoBcKe

esrzrgeHqraje; yroBop14 ca KynuuMa v
pjeLuerua; KIF; KFbfixeFbe norpaxfiBaFba

oA Kynaqa; cTanHa cpeAcrBa, chTaH

ilHBeHrapil warepnjanuo, 6narajna t

6.2 OsHara H Ha3ilB y JPJH: 48700000-5 no4puJKa nporpaMcKt4.x naKera'

6.3 Yroeop ce saxruyvyje Ha nepuoA oa 12' najecer-ln (1' rogrue)

6.4 Texnuq xa cneqr,rQr,r xaqnja

6.5 AnrepnaruBHa noHyAa: Huje,qonyu:rena

e) YCflOBl4 3A KBAfll4Ol4KAtlt'lJy nOHyBA\'lA

a.1" Ilonyfiav je 4yxan y cBpxy AoKa3l4Bahba IIt4L{He cnoco6nocru ( vnan 45 3axona o jaeHrrra Ha6aaxaua)

.qoKa3aTil Aa :

a) y KprrBl4qHoM nocrynKy Hraje ocylen npaBocHaxHoM npecyAoM 3a KpxBt4vxa plena opraHil3oBaHor

Kpt4MuHana,ropynqrajy,npeBaPyfinunpaFbeHoBqa,yc*na4ycaeaxehuMnponficLluaySocHut,t
XepqeroeuHu t4rlil 3eMIbm y rojoj je perilcrpoBaH;

6) nuje no4 crevajeu nnvt auie npeAMer'crevajnor nocrynKa, oct4M y cnyvajy nocrojarua aaxehe

oAnyKe o norBpAt4 crevajnor nnaHa unn ie npeAMer nocryflKa nuxaugaqrje' oAHocHo Aa nuje y nocrynKy

o6ycraemarua nocno"i,e 4jenarnocru, y'"-uav ca eaxehilr.'l nponl4cilMa y 6ocnu r XepqeroatAHtA tAnv

3eM'bt'l y xojoj je perrcrpoaaH; 
u ilHBaflilAcKor ocr4rypaH,a u 3,qpaBcrBeHor

u) 1e ,cnytrr,,o o6aeese y Be3r ca nrahan'eM neH3ulcKo' !^y"::,^:::":^"^"ii;
ocrrypaFba, y cKnaAy ca eaxehilru nponrcilMa y Socnr r Xepqeroavl1t t1rn nponucfiMa 3eMrbe y K9JOJ ie

!i"*oi"t?l'nrrro o6aaese v Be3il ca nnaharseM Alpg.[111.15T:*Hilx nope3a' v cKnaAv ca aaxehuu

iponrrrrc y 6octr,r u Xepqeroavlt vntl 3eMrbt4 y rojol i: P"f1:'po""*
u) je ucnynro o6aaese y Be3u ca nnaharseru neHsujcxof tA tAHBanL AcKor ocl4rypatba tA 3IpaBcrBeHor

ocilrypaFba, y cKnaAy ca aaxehurra nponilc!4Ma y Socxr n XepqeroeAHV t nt nponilcuMa 3eMrbe y KoJoJ le

perIcrpoBaH;

y capaxy AoKa3a o ucnybaBaFby ycnoBa u3 raqKe 4.1. reHgepcKe AoKyMeuraqraje noHy[av je 4yxaH

AocraBt4rt4 l4ajaey o [Gny]beHocTl{ ycnoBa n3 qnaHa 45 3axoxa' oejepery KoA HagnexHor opraHa y

sopu ra HaqilH xojra je nponncana nreHqtlia sa jaene Haoaexe 6nX y cKnaAy ca AHexcorra 1 renSepcxe

i:J,ffiffi:X'i;,, ur^" oqrjeruex rao naj.orur AyxaH je socraeu.a cnr,'jeAeha,qoKvMeHra:

a) l43BoA (yajeperue) r: cnyxoexe e"rEer,-lrje na4nexnor cyAa Aa y Kpt4Bl4qHoM nocrynxy Hraje ocyleH

npaBocHaxHoM npecyAoM 3a KpuBl4vua plena opraHil3oBaHor KpuMrlHurrliolYllujy, npesapy ilnil npaFbe

HoBqa, y cKnaAy ca aaxehrru nponucilMa y so"n, r Xepqeroav{n Anv 3eMrbu y rojoj je perucrpoean;

6) r43BoA unr yajeperue (norepna) ir-"*gur,*aif. vrylirrr ce BoAe qnFbeHilLle Au lil"_l_?f ^":::i"'
vnw nuje npeAMeT Crevajnor nocrynKa, ocl4M y cnyuajy nocrojarua eaxehe oAflyKe o norBpAl4 creqajHor

nnaHa vnv je npeAMer nocrynKa nr,1raragafur,aje, ognocno y nocrynxy je o6ycraaruarua nocnoBHe

4jenarnocru, y cKnaAy ca eaxehtar,,r nponilchMa y 6o"n', ra XepqeroevHA AnA 3eMrbil y xojoj je perucrpoaaH;

q) norBpAe HaAnexHe nopecKe ynpaBe fiflr yKonhKo ce paAil o nonylavy xojra nuje perilcrpoBaH y

6ocnu r XepqeroailHil, norBpAa vnv il3BOA tl3 eBilAeHur,rje ira ocHoBy xoje ce Moxe yrBpAtfiv Aa ypeAHo

r/4srraupyje o6aeese sa nensujcxo t4 t4HBaJlilAcKo ocilrypabe il 3ApaBcrBeHo ocilrypabe'

A) norBpAe na4nexr,e/rax ilHcrr4ryrlraja o ypegHo t43MtlpeHuN,l o6aaesaMa no ocHoBy AfipeKrHt/x t4

14HAilpeKTHtlx nope3a.

Haaepenn,qoKa3L4 ce AocraBrbajy y oprranany ilnu oejepenoj .xonnju 
opurmnana' ca rilM Aa AaryM t43AaBaFba

opilrhHana He Moxe 6rr, "t"prjtl 
og rpu ujeceqa pa'rynaiyhra oA AaHa,qocraBrbaba noHy4e'

i,



Por ea brxoBy flocraBy je 5 (ner) .qaHa oA 4aHa nprjerrra OAnyxe o re6opy najnoaoruuujer noHyflava.

e.3. llottylav je 4yxan y cMficny qnaHa 46 3aroHa ( Cnoco6Hocr o6aarbaFba npo$ecroHanHe 4.lenarnocrr)
AoKa3arr Aa je per[crpoBaH sa o6aerbalbe qjenarnocrr xoja je npegnaer oee Ha6aexe.

Y capxy AoKa3ilBatua perucrpaLU4je ea o6aaruaFbe npeAMerne 4jenarnocrr nony[av je 4yxan AocraBill4
Arryennr [3BoA rt3 cyAGKor perrcrpa nnn usiaey / norepgy HaArexHor opraHa ras xoje ce s]r4h ,qa je
noxyfar per]rcrpoBaH sa o6aerbarue gjenarHocrl,r roja je npe,4Mer oee Ha6aexe. Oeaj AoKyMeHr ce
AocraBrba y oprrHafly ilr'lu Kao oejepeHa ronuja op[ruHana.

e.4. Y cxnaAy ca qnaHKoru 52. 3axoHa, Kao fi ca ApyrilM aaxehiltur nponilcuMa y EuX, yroBopHo rujeno he
o46utu noHygy yKofl14Ko je go6aaruav xojr je AocraBho noHyAy, Aao vnvi naujepaea Aarr caAauFbeM Hnil
OfieLuervr 3anocneH[Ky yroBopHor rujena noK.noH y Br,rAy HoBqaHor fi3Hoca ilnil y HeKoM ApyroM o6nury, y
noxyuajy Aa u3Bprur4 yrjeqaj Ha HeKh nocrynaK vnv Ha oAnyKy vnv Ha caM roK nocrynKa jaene xa6aare.
Yroaopno rujeno he y nrcanoj $opnar oOaarjecruril ,qo6aerbaqa u Arenqnjy aa jaane naOaere o o46njaruy
noHyAe, re o pa3flo3ilMa 3a ro Lr o ronae he HanpaBurr4 sa6urueu:xy y rsejeurajy o nocrynKy Ha6aere.

Y cxna4y ca qflaHoM 52. qae (2) 3axona caaxr noHyfaq AyxaH je y nony4ra ,qocraBilrr4 u noce6ny nucMeHy
rajaey Aa xnje Hy4r,ro Mr,rro Hnrr,r yqecrBoBao y 6rno KaKBHM paAH'aMa xoje:a qr,rru rauajy xopynr4rajy
y npegMerHoj jaenoj xa6aequ. flucnaeHa uajaaa uopa 6nrn oejepeHa Ko,q HagnexHor opraHa. (o6pasaq
rsjaae 4ar y anercy 2).

r) nOflAt[l4 O 3AXTJEBY 3A YqEIUhE

r.1 Ca4pxaj saxrjeea la yveurhe

3axrjee sa yveu:he rpe6a Aa caApxr4 O6pasaLl 3arrjeea, lzlajaee il AoKyMeHre il3 raqKe a) ose reHAepcKe
4oxyuenraquje.

r.2 Haq[x r3paAe

3axrjea sa yveuhe ce qBpcro yaeeyje Ha HaqilH Aa ce oHeMoryhr HaxHa4Ho aafierue rnfi yMeralbe fl]1croBa.
[1o4 vapcrru yBe3oM no4pasynajeBa ce yBe3 y Kt-brrry unv ocurypan jeucraeHrxona.

r.3 Haqrn AocraBe saxrjeea
3arrjea sa yveuhe, 6es o6snpa Ha HaqhH AocraBrbaFba, Mopa 6uru sanprrrarbeH Ha nporoKony yroBopHor
opraHa Ha a4pecil : Qapa flyu.:aHa 44,88280 Heeecube, Ao AaryMa r BpeMeHa HaBeAeHor y reH4epcxoj
4oryruenraquju.

3arrjeaa sa yveu:he ce AocraB-rba y opruHany y 3arBopexoj xoeepru Ha xojoj uopa 6nrr Ha3HaLleHo:
a) xasus 14 aApeca yroBopHor opraHa,
6) nasra il a4peca nonylava y nrajeeon,t rophbeM yrny KoBepre,
a) eeu4enqrjcxr 6poj Ha6asre,
4) uasna npeAMera Ha6aere,
e) Hasnaxa >>ue oraapaj<.

r.4 3axrjeeu no nrratsy jesuxa

[1ony[av noAHoct4 noHyAy na je4nona o4 jesr,rxa y cnyx6enoj ynorpe6ra y 6ocxr u Xepqeroenxn.

r.5 Mjecro, AaryM n eprajerue sa nprjervr saxrjeaa aa yveuhe

Saxrjee sa yveu:he ce AocraB.rba Ha HaqhH 4eSunrcan y raqKil r.3 oae reHAepcKe AoKyMeHraqrzrje na
agpecy:OnurhHa Heeecrrue, L{apa [yuana 44,88280 Heaecrrue Hajxacnraje 13.03.2020. roA]lHe (nerax) y
12,00.{acoea.



3arrjee ea yveulhe 3anpilM.rbeH HaKoH r4creKa poKa aa npnjerrrr saxrjeea aa yveu:he ce apaha KaHAfiAary
HeorBopeH. Kax4u4arr xoju saxrjeee AocraBrbajy nouronl npeysrzrrraajy pfi3r4K yKonfixo saxrjeer sa yueu-lhe
He crhrHy go xpajruer pora yrapfieHor reHAepcKoM AoKyMenraqujou.

A) EOEATH E I4HoOPMAI-ll,tJ E

o rcxo4y xeanNsrxaqraje yroeopnr4 opraH he o6aajecrvru KaHAtA4are xojr ce
HaqhH 4a he 6111 4ocraarues 3anrcHuK y xojra ce yHoce cee 6rrne qhr-beHilqe
craBoM (2) 3axona o jaenurr,t Ha6aexaMa.

Hr4cy KBaruSrxoaanr na
I y cKnaAy ca qnaHoM 28

Kaanr$NxoaaHI KaHArAarn he 6uril noeeaHI Aa AocraBe noqerHe noHyAe.
Haxon o6aerbeHux nperoBopa yroBopHor rujena c nonyfiavena, yroeofxo rrjeno he nosearu nonyflava .qa
AocraBil caojy xonavHy noHyAy, xa 6aeil ycnoBa xojra cy AoroBopeHr roKoM nperoBopa ra yrapfleurax
xprrepuja, ulro he ce 3anltcHt4ttKI4 KoHcraroBarv vt nornilcar[ oA crpaHe cyAr4oHuKa y nperoBopr{Ma.
Yroeopno rujeno he naxox npoBeAeHor nocrynKa aHaflil3e il BpeAHoBaba noHyAe o6aajecrurr nonyflaua o
pe3ynrarilMa nocrynKa.

b) 3A1UTI4TA nPABA nOHybArtA

Xan6a ce rsjaaruyje yroBopHoM opraHy y Hajruarue rpr nprarvrjepKa, y nucanoj Soprvrra AupeKrHo r4Irr/
npenopyqeHoM IIOI..UTaHCKOM nOL]lilrbKOM, y poKoBilMa nponilcaHfiM qnaHoM 101. 3axoHa.
xan6a ce Moxe AocTaBHrl4 r ereKrpoHcK[M nyreM ( e-mail, $axc) 14 ro Ha e-mail: opstinan@teol.net vnvl Ha
Qaxc 6poj +387 59 601 018 y pa4ne AaHe yroBopHor opraHa og 07-15 .racoaa o .reMy he norBpAy Aart^
yroBopHr4 opraH Ha HaqHH Ha xojr je npuruuo xan6y.

ftPHflot-:

O6paaaq sarrjeea sa yveu:he y nperoBapaqKoM nocrynxy (Anexc 1)

Vlsjaaa y cKnaAy ca qn.45. 3aroxa (Ariexc 2)

lAajaaa y cKnaAy ca qn.52 3axona (Arexc 3)

06pagro:
PaHra Caailh, ccc 3a jaene Ha6aexe
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АНЕКС 1 
 

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

 
 

Број набавке :02-012.4-7/20                                                                              
 
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 и Novapanel у Општини 
Невесиње'', изјављујемо слиједеће: 
 
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр.02/012.4-7/20, од 06.03.2020. 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


