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ОПШТИ ПОДАЦИ 

1. Подаци о уговорном органу 

Уговорни орган: Дом здравља Зворник 

Адреса: Симе Перића 2, 75400 Зворник 

ИДБ/ЈИБ: 4401544690000 

Телефон: 056/211-100 

Фаx: 056/211-114 

Wеб адреса: www.domzdravljazvornik.com 

2. Подаци о особи задуженој за контакт 

Контакт особа: Жељко Недељковић, дипл. ек. 

Телефон: 065/403-200  

Фаx: 055/211-114 

е-маil: zeljko.dzzvornik@gmail.com  

3. Попис приведних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса 

На основу члана 52. став (4) Закона о јавним набавкама, уговорни орган не може 

закључивати уговоре са слeдећим привредним субјектом/субјектима: 

Нема привредних субјеката са којима уговорни орган не може закључивати уговор 

на основу члана 52. став (4) ЗЈН. 

4. Редни број набавке 

Интерни број набавке: 550/22 од 01.03.2022. године.  

Референтни број из Плана набавки: услуге, тачка 1. – Поправка и одржавање 

моторних возила.  

Број претходног информативног обавјештења:  

Није објављено претходно информативно обавјештење 

5. Подаци о поступку јавне набавке 

5.1. Врста поступка јавне набавке: Конкурентски захтјев. 

5.2. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а): 20.000,00 КМ.  

5.3. Врста уговора о јавној набавци: Уговор о јавној набавци услуга. 

5.4. Оквирни споразум: Није предвиђено закључивање оквирног споразума. 

5.5. Период важења уговора: 12 (дванаест) мјесеци од дана закључивања уговора. 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

6. Опис предмета набавке  

Предмет овог поступка је набавка услуга поправке и одржавања моторних возила за 

http://www.dzbijeljima.com/


потребе ЈЗУ Дома здравља Зворник. Изабрани понуђач је у обавези да за резервне 

дијелове и други материјал, прије уградње, обавјести Уговорни орган на одобрење па тек 

по одобрењу, изврши уградњу истих у возила ЈЗУ Дома здравља Зворник. 

Одржавање возила обухвата: 

1. Аутомеханичарске услуге; 

2. Аутоелектричарске услуге; 

3. Лимарско-лакирерске услуге; 

4. Набавка мазива (уља); 

Ознака и назив из ЈРЈН:  50100000-6   Услуге поправке и одржавања возила 

7. Подјела на лотове 

Предмет набавке је подјељен на лотове: 

ЛОТ 1- Поправка и одржавање санитетских возила.....................13.000,00 КМ без ПДВ-а 

ЛОТ 2- Поправка и одржавање путничких возила..........................7.000,00 КМ без ПДВ-а 

8. Количина предмета набавке 

Количина предмета набавке назначена је у образцу за цијену понуде који је саставни дио 

тендеске документације - Анекс 2. 

9. Рок плаћања изабраном понуђачу 

Плаћање изабраном понуђачу врши се у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема 

фактуре на протокол уговорног органа. 

10. Рок пружања услуга 

У складу са закљученим уговором пружање услуга вршиће се у јасно дефинисаном 

року од 24 сатa по наруџби од стране уговорног органа. 

У случају кашњења у пружању услуга до којег је дошло кривицом одабраног понуђача, 

исти ће платити уговорну казну у складу са Законом о облигационим односима у износу 

од 0,5%, за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене 

казне не може прећи 10% од укупно уговорене вриједности услуга која је предмет 

наруџбе. Одабрани понуђач је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана 

од дана пријема захтјева за плаћање од уговорног органа.  

Уговорни орган неће наплатити уговорну казну уколико је до кашњења дошло усљед 

више силе. Под вишом силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане 

немогуће због ванредних вањских догађаја на које изабрани понуђач није могао утицати 

нити их предвидјети. 

11. Мјесто вршења услуга 

Мјесто вршења услуга је аутомеханичарска радионица односно сервисни центар 

понуђача. 

Потребно је да се сервис понуђача за поправку и одржавање моторних возила налази на 

територији града Зворника. 

 



УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ  

12. Услови за квалификацију у смислу личне способности и докази који се траже 

    Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности (члан 45. ЗЈН)  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 

у поступку је 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. 

У сврху доказивања услова из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену 

и овјерену код надлежног тијела изјаву која је саставни дио тендерске 

документације. Изјава не смије бити старија од 30 (тридест) дана од дана предаје 

понуде.  

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити овјерену 

изјаву.  

Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан 

досатавити следеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то: 

а) извод (увјерење) из казнене евиденције издато од стране Суда БиХ и суда надлежног 

према свом сједишту, а из којег је видљиво да у кривичном поступку није изречена 

правоснажна пресуда којом је осуђен за сва кривична дјела из члана 45. став (1) тачка а) 

Закона. Није прихватљиво увјерење издато од било којег суда у БиХ у којем нису 

назначена сва кривична дјела него само нека од њих или увјерење Суда који уопште није 

надлежан према сједишту кандидата понуђача.  

б) извод или 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. 



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 тренутку предаје 

понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом.  У противном 

ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је дужан доставити у 

року од 5 (пет) дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка јавне 

набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од 3 (три) мјесеца, 

рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све 

услове у тренутку предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из 

члана 45. Закона. Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка 

јавне набавке уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални 

прекршај у посљедње 3 (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 (правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је 

претрпило уговорно тијело), или других сличних посљедица које су резултат намјере или 

немара тог приведног субјекта (докази у складу са постојећим прописима у Босни и 

Херцеговини).  

13. Остали услови за квалификацију у сврху доказивања способности понуђача и 

докази који се траже 

а) Способност за обављање професионалне дјелатности (члан 46. ЗЈН) 

Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности, понуђачи морају 

бити регистровани за обављање професионалне дјелатности која је предмет набавке. У 

сврху доказивања професионалне дјелатност морају доставити: 

· Актуелни извод из судског регистра (оригинал или овјерна копија, с тим да датум 

издавања оригинала или овјерене копије не може бити старији од 3 (три) мјесеца 

од дана достављања понуде). 

· Копије ЈИБ и ПИБ образаца. 

б) Економска и финансијска способност (члан 47. Закона) 

Не захтјева се 

 

 

 



ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

14. Садржај понуде и начин припреме понуде 

Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених 

језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. При припреми 

понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. 

Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.  

Понуда мора садржавати најмање: 

1. Образац за понуду (анекс 1) 

2. Образац за цијену понуде (анекс 2) 

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

    набавкама БиХ; 

4. Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама; 

5. Нацрт уговора и остала документација захтјевана тачкама 12. и 13. 

15. Начин доставе понуда 

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

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

обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде запримљене након тог 

времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити враћене понуђачу.  Понуде се 

предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног органа, у 

затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено: 

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК 

Симе Перића бр. 2, Зворник 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ПОПРАВКЕ МОТОРНИХ 

ВОЗИЛА“ 

Број набавке: 550/22 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 

На задњој страни коверте понуђач је дужан навести следеће: 

Назив и адреса понуђача / групе понуђача 

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

листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на 

начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као што 

су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани 

понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. 

Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када 

је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки следећи 

дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим завршава 

претходни дио. Јамство као дио понуде се не нумерише. Ако садржи тискану литературу, 



брошуре, каталоге који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не 

нумеришу додатно. 

Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је 

осигуран континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не мијења, 

нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у 

обавјештењу о набавци и тендерској документацији. 

16. Допуштеност доставе алтернативних понуда 

Алтернативне понуде нису дозвољене. 

17. Образац за цијену понуде из Анекса 2 

Образац за цијену понуде који је дат као Анекс 2 се припема у складу са захтјевима из 

тендерске документације и чини саставни дио тендерске документације. Понуђачи су 

дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим захтјевима који су 

дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да понуђач пропусти 

попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке које су наведене, 

његова понуда ће бити одбачена. Уколико образац за цијену понуде садржи више ставки, 

понуђач је дужан дати понуду за све ставке, водећи при томе рачуна да цијена ставки у 

обрасцу не може бити 0 (нула) односно гратис.      

18. Начин одређивања цијене понуде 

Цијена понуде обухвата све ставке из обрасца за цијену понуде, уколико ј предмет 

набавке подјељен по ставкама. Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде 

је непромјењива. У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде (без ПДВ-а), 

понуђени попуст и на крају цијена понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а). Уколико 

понуђач  није ПДВ обвезник, не приказује ПДВ и у обрасцу за цијену понуде, на мјесту 

гдје се уписује припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00. Посебно се исказује ПДВ на 

цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје вриједност уговора (цијена 

понуде са укљученим попустом) + ПДВ. 

19. Валута понуде 

Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ). 

20. Критеријум за додјелу уговора 

Уговор се додјељује добављачу на основу критеријума: економски најповољнија 

понуда.  

Уговор се додјељује квалификованом понуђачу који је доставио најбоље оцијењену 

прихватљиву понуду у складу са ниже наведеним критеријумима. Понуде се оцијењују 

на основу следећих критеријума: 

1) Цијена.....................................................................................85 бодова 

2) Оперативни трошкови........................................................15 бодова 

Уговор се додјељује понуђачу који је добио највиши укупан број бодова. 

Бодови се додјељују у складу са следећом формулом: 

Т = Ц + ОТ 



При чему је: 

Т- укупан број бодова 

Ц- број бодова који је добио понуђач за понуђену цијену 

ОТ- број бодова који понуђач добије за обрачунате оперативне трошкове 

1. ЦИЈЕНА 

Максималан број бодова ће се додијелити понуђачу који је понудио нето цијену (не 

укључујући индиректне порезе). Други понуђачи ће у складу са тим добити мањи број 

бодова, према следећој формули: 

П = Пл : Пт x (85) 

При чему је: 

П- број бодова који је понуђач добио за понуђену цијену 

Пл- најнижа цијена која је понуђена у поступку набавке 

Пт- цијена која је предложена у понуди која је предмет оцијене 

(85)- максималан број бодова који је додијељен понуђачу који је понудио најнижу цијену. 

2. ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ 

Понуђачи ће се бодовати на основу следећег критеријума: 

-за удаљеност сервиса од 1m до 5000m.............................................15 бодова 

-за удаљеност сервиса од 5001m до 9000m.......................................10 бодова 

-за удаљеност сервиса од 9001m до 12000m.......................................5 бодова 

21. Језик и писмо 

Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на 

латиничном или ћириличном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на 

једном од службених језика у Босни и Херцеговини. 

22. Рок важења понуде 

Понуђач се обавезује да назначи период важења понуде рачунајући од истека рока за 

подношење  понуде. Захтјевани период важења понуде је 60 (шездесет) дана. 

Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок важења 

понуде онај који је наведен у тендерској документацији.  

У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској 

документацији, уговорно тијело ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. става (1) 

Закона. 

Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење рока 

важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је одбио 

захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљњем току поступка јавне 

набавкe.  



У случају да се тражила и гаранција за озбиљност понуде, понуђач који је дао сагласност 

за продужење периода важења понуде, дужан је осигурати и продужити гаранцију за 

озбиљност понуду.  

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

23. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда 

Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 15. ове тендерске документације и то: 

Уговорни орган: ЈЗУ Дом здравља Зворник; 

Улица и број: Симе Перића бр. 2, Зворник; 

Мјесто пријема понуда: Канцеларија секретара јавних набавки; 

Датум пријема до: 15.03.2022. године; 

Вријеме до када се примају понуде: 10 часова. 

Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене 

понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде 

не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом. 

24. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда 

Уговорни орган: ЈЗУ Дом здравља Зворник; 

Улица и број: Симе Перића бр. 2, Зворник; 

Мјесто отварања понуда: Сала за презентације IV спрат Дома здравља; 

Датум отварања: 15.03.2022. године; 

Вријеме отварања понуда пристиглих до крајњег рока за пријем понуда: 10:30 часова. 

25. Нацрт уговора или основни елеменети уговора 

Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт уговора, у који су унесени сви 

елементи из тендерске документације. Понуђачи су дужни уз понуду доставити Нацрт 

уговора у који су унијели податке из своје понуде, те потписати и овјерити на мјесту 

Извршилац - Нацрта уговора. 

ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

26. Гаранција за озбиљност понуде 

Уговорни орган не захтјева достављање гаранције за озбиљност понуде. 

27. Гаранцију за уредно извршење уговора 

Уговорни орган не захтјева гаранцију за уредно извршење уговора. 

28. Докази који је обавезан доставити изабрани понуђач прије закључивања 

уговора 

Докази које доставља изабрани понуђач су: 

- Изјаву понуђача о гаранцији на уграђене резервне дијелове по произвођачкој 



спецификацији; 

- Изјаву понуђача о гаранцији на извршене услуге; 

- Изјаву понуђача да ће редовно водити сервисну књижицу за свако возило по 

спецификацији у прилогу; 

- Изјаву којом понуђач изјављује да ће поправку на возилима извршити у што 

краћем року, који не може бити дужи од 24 сатa од момента пријаве квара, изузев 

код аутолимарских и фарбарских радова и генералних поправки на возилу; 

Тражене доказе понуђач доставља у року 5 (пет) дана од дана запримања Одлуке о 

избору најповљнијег понуђача, а представљају услов за закључивање уговора. 

29. Подуговарање 

У случају да понуђач у својој понуди назначи да ће дио уговора дати подуговарачу, мора 

се изјаснити који дио (описно или у процентуално) ће дати подуговарачу. У понуди не 

мора идентификовати подуговарача, али мора се изјаснити да ли ће бити изравно плаћање 

подуговарачу. Уколико у понуди није идентификован подуговарач, изабрани понуђач је 

дужан, прије него уведе подуговарача у посао, обратити се писмено уговорном тијелу за 

сагласност за увођење подуговарача, са свим подацима везано за подуговарача. Уговорни 

орган уколико одбије дати сагласност за увођење подуговарача за које је изабрани 

понуђач доставио захтјев, дужно је писмено образложити разлоге због којих није дао 

сагласност (нпр. по пријему захтјева уговорни орган је урадио одређене провјере и 

утврдио да је подуговарач  дужник по основу ПДВ-а). У случају подуговарања, 

одговорност за уредно извршавање уговора сноси изабрани понуђач. 

30. Уколико се као понуђач јави физичко лице (услови и докази) 

У случају да понуду доставља физичка особа у смислу одредбе члана 2. став (1) тачка ц) 

Закона, у сврху доказа у смислу испуњавања услова личне способности дужан је 

доставити следеће доказе:  

а) потврду надлежног општинског органа да је регистрован и да обавља дјелатност за 

коју је регистрован, 

б) потврду надлежне пореске управе да измирује доприносе за пензијско-инвалидско 

осигурање и здравствено осигурање за себе и запослене (уколико има запослених у 

радном односу), 

ц) потврду надлежне пореске управе да измирује све пореске обавезе као физичка особа 

регистрирована за самосталну дјелатност.  

Поред доказа о личној способности, дужан је доставити све доказе у погледу економско-

финансијске способности и техничке и професионалне способности, који се траже у 

тачки 12. тендерске документације. 

31. Рок за доношење одлуке о избору 

Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или 

поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 



(седам) дана од дана истека важења понуде. Уговорни орган је дужан да одлуку о избору 

најповољнијег понуђача доставити свим понуђачима у поступку набавке најкасније у 

року од  3 (три) дана, а најкасније у року од 7 (седам) дана, од дана доношења одлуке о 

избору или поништењу поступка набавке. Одлуку о избору уговорни орган доставља 

путем поште или непосредно (уговорни орган одређује начин комуникације у поступку 

јавне набавке).  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

32. Трошак понуде и преузимање тендерске документације 

Тендерска документација се преузима са портала јавних набавки у складу са чланом 55. 

став 1. тачка (д) Закона о јавним набавкама БиХ. (“Службени гласник БиХ, бр.39/14”). 

33. Исправка и/или измјена тендерске документације, тражење појашњења 

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 5 (пет) дана прије истека рока за 

подношење понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као 

одговор на захтјев привредног субјекта за појашњење, било према налогу Уреда за 

разматрање жалби, измјенити тендерску документацију. О свим измјенама тендерске 

документације дужан је обавјестити све потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели 

тендерску докумнтацију. 

У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде 

захтјевати додатно вријеме, дужан је продужити и рок за пријем понуда, примјерен 

насталим измјенама, али не краћи од 7 (седам) дана. У случају давања појашњења по 

захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће обавјестити све потенцијалне 

понуђаче који су преузели тендерску документацију, с тим да у одговору о појашњењу 

неће наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење. Захтјев за појашњење 

се може тражити најкасније 5 (пет) дана прије истека рока за пријем понуда. Уговорно 

орган је дужан у року од 3 (три) дана, а најкасније 5 (пет) дана  прије истека рока за 

подношење понуда доставити писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима. 

34. Повјерљивост документације привредних субјеката 

Понуђачи који достављају понуде које садрже одређене податке који су повјерљиви, 

дужни су уз навођење повјерљивих података навести и правни основ по којем се ти 

подаци сматрају повјерљивим. Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати 

повјерљивим су: 

а) укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 

б) предмет набавке, односно понуђена роба, услуга или рад од које зависи поређење са 

техничком спецификацијом и оцјена да је понуда складно захтјевима из техничке 

спецификације;                                                                                                                            

ц) докази о личној ситуацији понуђача (у смислу одредби чл. 45-52 Закона). 

 

35. Измјена, допуна и повлачење понуда 

До истека рока за примање понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити 



и то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 14. 

тендерске документације, и то: 

НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА 

АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА (улица и број) 

ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ____________________ 

БРОЈ НАБАВКЕ: 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА ПОНУДЕ 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 

На задњој страни коверте понуђач  је дужан да наведе следеће: 

Назив и адреса понуђача / групе понуђача 

Понуђач може до истека рока за примање понуда одустати од своје понуде, на начин да 

достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и 

броја набавке, и то најкасније до рока за примање понуда.  

Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за примање 

понуда.  

36. Неприродно ниска понуђена цијена  

Уговорни орган ће обавезно од понуђача тражити објашњење цијена понуде коју сматра 

неприродно ниском ако су испуњени следећи услови: 

а) цијена понуде је више од 50% нижа од просјечне цијене преосталих прихватљивих 

понуда, уколико су примљене најмање три прихватљиве понуде, или 

б) цијена понуде је за више од 20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве понуде. 

У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, 

има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме 

модела тендерске документације и понуда („Службени гласник БиХ“, број 90/14), те 

затражи писмено појашњење понуђачу у погледу неприродно ниске цијене понуде. 

По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни 

орган и о томе обавјестити понуђача у писменом облику.  

У случају да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложење из 

којег се не може утврдити да ће понуђач бити у могућности испоручити робу/пружити 

услугу/извсити радове по тој цијени, такву понуду може одбити.  

 

37. Поука о правном лијеку 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, путем уговорног органа, у року 

од 10 (десет) дана од дана преузимања тендерске документације. 

Жалба се изјављује у најмање 3 (три) примјерка, у писаној форми, директно или 

препорученом поштанском пошиљком. Уговорни орган је дужан у року од 5 (пет) дана од 



запримања жалбе донијети одговарајућу одлуку по жалби у складу са чланом 100. Закона.  

Ако уговорни орган одбаци жалбу закључком због процесних недостатака (жалба 

неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлаштеног лица) понуђач може 

изјавити жалбу КРЖ-у у року од 10 (десет) дана, од дана пријема закључка.  

Ако уговорни орган усвоји жалбу дјелимично или у цјелости, те своје рјешење или 

одлуку замијени другим рјешењем или одлуком или поништи поступак набавке, понуђач 

може изјавити жалбу КРЖ-у у року од 5 (пет) дана, од дана пријема рјешења, посредством 

уговорног органа.  

Ако уговорни орган утврди да је жалба неоснована, дужан је у року од 5 (пет) дана, од 

датума њеног запримања прослиједити жалбу КРЖ-у, са својим изјашњењем на наводе 

жалбе, као и комплетном документацијом за поступак против којег је изјављена жалба.  

 

ПРИЛОЗИ: 

 

· Изјава понуђача 

· Образац за  достављање понуде - Анекс 1 

· Образац за цијену понуде - Анекс 2 

· Повјерљиве информације – Анекс 3 

· Нацрт уговора - Анекс 4 

· Изјава понуђача из члана 45. ЗЈН – Прилог 1  

· Изјава понуђача из члана 52. ЗЈН – Прилог 2  

 

 

 

 

                                                                                                               Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                                    ________________________                                                                                                               

Радивоје Аћимовић дипл. ек 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

 

У одговору на ваше писмо позива на тендер за горе наведени уговор, Ми, доле потписани, 

овим изјављујемо следеће: 

1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај тендерске документације 

број:_______________{број набавке који је дао уговорни орган}. Овом изјавом 

прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви или ограничења. 

2. Нудимо извршење следећих услуга , у складу са условима из тендерске документације, 

критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

3. Цијена наше понуде износи: 

ЛОТ 1:____________________КМ 

ЛОТ 2:____________________КМ 

У прилогу се налази наш образац за цијену понуде, који је попуњен у складу са захтјевима 

тендерске документације. 

4. Ова понуда важи [_______](дана) рачунајући од истека рока за подношење понуда, тј. 

до [____/____/2022](датум). 

 

5. Ако наша понуда буде најповољнија у овом поступку јавне набавке обавезујемо се: 

доставити доказе о квалификованости у погледу личне способости, економске и  

финансијске способности који су тражени тендерском документацијој и у року који  

је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди; 

 

Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача:[____________________] 

 

Потписовлаштене особе: [____________________] 

 

Мјесто и датум: [____________________________]          

                          

 

Печат и потпис понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Анекс 1              

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ   

 

ЛОТ 1 - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА 

 

 

Број набавке:_______________________________ 

Број обавјештења са Портала ЈН:____________________________ 

Уговорни органа: ЈЗУ Дом здравља Зворник 

Адреса: Симе Перића бр. 2, 75400 Зворник 

 

Понуђач:__________________________________________________________________ 

(Уписује се назив понуђача) 

 

Адреса понуђача:___________________________________________________________ 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

 

Име и презиме  

 

Адреса  

 

Телефон  

 

Факс  

 

Е-маил  

 

 

*ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ НАСТУПА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

    Име/ имена добављача                       
 

                   Потпис 

Главни добављач    

Члан групе понуђача    

Итд.......    

 

 

* 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 се и податак да је то представник групе понуђача. 

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

 

 



ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ САНИТЕТСКИХ ВОЗИЛА  

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК 

 

 

 

рб 

Марка 

возила 

Модел Категорија 

возила 

Година 

произв

одње 

Запремина 

моторa cc 

Снага 

мотора 

KW 

Гориво 

1. PEUGEOT BOXER САНИТЕТ 2018 1997 96 ДИЗЕЛ 

2. CITROEN JUMPER САНИТЕТ 2017 1997 96 ДИЗЕЛ 

3. CITROEN JUMPER САНИТЕТ  2016 2189 96 ДИЗЕЛ 

4. LADA NIVA САНИТЕТ 2013 1690 61 БМБ 

5. FIAT DUCATO САНИТЕТ 2006 2286 81 ДИЗЕЛ 

6. WV TDI TRANSP. САНИТЕТ 2003 2461 65 ДИЗЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Анекс 2 
                                                                                                                            

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

ЛОТ 1 – Поправка и одржавање санитетских возила 
 

Назив понуђача:______________________________________________ 

 

Понуда број:_________од________2022 године.                                                                                    

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА  

 

Р/Б ОПИС РАДОВА Норма сат по 

врсти услуге 

(1нс=60мин) 

Цијена норма сата 

за дату услугу у 

КМ без ПДВ-а 

1 Контрола техничке исправности возила (по потреби)   

2 Замена уља   

3 Замена филтера уља   

4 Замена филтера горива   

5 Замена улошка филтера за гориво   

6 Замена филтера ваздуха   

7 Замена кучишта филтера за   

8 Замена филтера полена   

9 Замена филтера горива потапајуће пумпе   

10 Замена пумпе за гориво   

11 Замена потапајуће пумпе за гориво   

12 Замена резервоара за гориво   

13 Замена карбуратора   

14 Замена трим стартера(саух другог грла )   

15 Замена мембране сауха   

16 Замена лер дизне на карбуратору   

17 Замена лер вентила   

18 Замена дизни-бензиског мотора   

19 Замена дихтунга поклопца карбуратора   

20 Замена сајле гаса   

21 Замена вакума другог грла на карбуратору   

22 Замена свећица   

23 Замена каблова   

24 Замена грејача   



25 Замена дизне на дизел мотору   

26 Замена улошка дизни на дизел мотору по комаду   

27 Замена црева за преливе   

28 Замена термостата на хладњаку   

29 Замена термодавача   

30 Замена водене пумпе   

31 Замена посуде расхладне течности   

32 Замена хладњака   

33 Замена црева хладњака горње   

34 Замена црева хладњака доњег   

35 Замена електро вентилатора на хладњаку   

36 Замена електромотора са вентилатором у кабини возила   

37 Замена малог хладњака за грејање кабине   

38 Замена црева за воду малог хладњака   

39 Замена процесора климе са дисплејом   

40 Замена компресора климе   

41 Замена квачила компресора климе   

42 Замена хладњака климе   

43 Замена испаривача климе   

44 Замена црева високог притиска климе   

45  Замена фреона   

46 Замена серво пумпе управљача   

47 Сервис климе   

48 Замена летве волана   

49 Замена носача спона   

50 Замена краја споне десне   

51  Замена краја споне леве   

52 Замена упорне споне десне   

53 Замена рамена десног   

54 Замена рамена левог   

55 Замена кугле десне   

56 Замена кугле леве   

57 Замена виљушке предње десне   

58  Замена виљушке предње леве   

59 Замена гумица баланс штангле   

60 Замена амортизера предњег десног   



61 Замена амортизера предњег левог   

62  Замена амортизера задњег десног   

63 Замена амортизера задњег левог   

64 Замена опруге амортизера десне   

65 Замена опруге амортизера леве   

66 Замена шоље амортизера десне   

67 Замена шоље амортизера леве   

68 Замена лежаја предњег десног точка   

69 Замена лежаја предњег левог точка   

70 Замена лежаја задњег десног точка   

71 Замена лежаја задњег левог точка   

72 Замена главчине предње десне   

73 Замена главчине предње леве   

74 Замена главчине задње десне   

75 Замена главчине задње леве   

76  Замена хомокинетичког зглоба предњег десног точка   

77 Замена хомокинетичког зглоба предњег левог точка   

78 Замена манжетне хомокинетичког зглоба десног   

79 Замена манжетне хомокинетичког зглоба   

80 Замена полуосовине предње десне   

81 Замена полуосовине предње леве   

82 Замена манжетне до мењача десне   

83 Замена манжетне до мењача леве   

84 Замена дискова предњих   

85 Замена дискова задњих   

86  Замена сета предњих плочица   

87 Замена сета кочионих облога задњи   

88 Замена добоша задњих точкова   

89 Замена чељусти/кочионог цилиндра предњег десног точка   

90 Замена чељусти/кочионог цилиндра предњег левог точка   

91 Замена кочионих чељусти задњег десног точка   

92  Замена кочионих чељусти задњег левог точка   

93 Замена главног кочионог цилиндра   

94 Замена главног кочионог цилиндра са серво појачивачем   

95 Замена кочионог цилиндра задњег десног   

96 Замена кочионог цилиндра задњег левог   



97 Замена серво пумпе на кочионом цилиндру   

98 Замена црева на серво пумпи кочионог цилиндра   

99 Замена кочионог црева предње десно   

100  Замена кочионог црева предње лево   

101  Замена кочионог црева задње десно   

102 Замена кочионог црева задње лево   

103  Замена цеви за кочинице предњег десног точка   

104 Замена цеви за кочинице предњег левог точка   

105 Замена цеви за кочинице задњег десног точка   

106 Замена цеви за кочинице задњег левог точка   

107  Замена посуде за кочиону течност   

108 Замена кочионе течности   

109 Замена сајле ручне кочнице   

110 Замена АБС-а централе   

111 Замена АБС сензора предњег десног точка   

112 Замена АБС сензора предњег левог точка   

113  Замена АБС сензора задњег десног точка   

114 Замена АБС сензора задњег левог точка   

115 Замена хидрауличне пумпе АБС-а   

116 Замена држача агрегата АБС-а   

117 Замена Инсталационог вода АБС-а   

118 Замена носача мењача   

119 Замена мењача мануелни   

120 Замена мењача мануелни мотор извађен   

121  Замена сета квачила   

122 Замена полуге мењача   

123 Замена носача полуга на мењачу   

124  Замена бирача брзина   

125 Замена семеринга на бирачу брзина   

126 Замена зглоба на ручици мењача   

127 Замена уља у мењачу   

128 Замена замајца   

129 Замена цилиндра квачила   

130 Замена аутомата за ход уназад   

131 Замена сајле квачила   

132 Замена главе мотора    



133 Замена дихтунга поклопца вентила   

134 Замена чепа на поклопцу вентила   

135 Замена вентила у глави мотора са брушењем по комаду   

136  Замена вођице вентила на глави мотора по комаду   

137  Замена гумице вентила на глави мотора по комаду   

138 Замена брезона на глави мотора по комаду   

139 Замена подизача вентила на глави мотора по комаду   

140 Замена осовине клацкалица на глави мотора   

141 Замена брегасте осовине   

142 Замена сензора на брегастој осовини   

143 Замена дихтунга главе мотора   

144 Замена дихтунга издувне гране на глави мотора   

145  Замена сета за зубчење   

146 Замена клинастог каиша   

147 Замена зубчастог каиша   

148 Замена шпанера   

149 Замена ПВЦ поклопца зубчастог каиша   

150 Замена ланца и ланчаника развода паљења   

151 Замена мотора   

152 Замена клипа по комаду   

153 Замена летећих и лежећих лежајева   

154 Замена уљне пумпе   

155 Замена аутомата за уље   

156 Замена сензора радилице   

157 Замена картера за уље   

158 Замена семеринга брегасте   

159 Замена семеринга радилице предњи   

160 Замена семеринга радилице задњи   

161 Замена шрафа за испуштање уља на картеру   

162 Замена дихтунга картера   

163 Замена чепа на блоку мотора   

164 Замена носача мотора предњег   

165 Замена носача мотора са десне стране   

166 Замена носача мотора са леве стране   

167 Замена носача мотора доњег   

168 Замена носача мењача   



169 Замена протокомера   

170  Замена турбине   

171 Замена ламбда сонде   

172 Замена компјутерске јединице ( процесора)   

173 Ресетовање компјутера   

174 Дијагностика елекронике (по једном радном сату)   

175 Замена акумулатора   

176 Замена алнасера ( електропокретача )   

177 Замена алтернатора   

178 Замена реглера   

179 Замена статора на алтернатору   

180  Замена ротора на алтернатору   

181 Замена статора на алнасеру   

182 Замена ротора на алнасеру   

183 Замена лежајева на алтернатору   

184  Замена лежајева на алнасеру   

185  Замена диодне плоче   

186 Замена колектора   

187 Замена комутатора   

188 Замена бобине   

189 Замена разводника   

190 Замена ременице алтернатора   

191 Замена аутомата алнасера   

192 Замена бендикса   

193  Замена четкица на алнасеру   

194 Замена носача четкица алнасера   

195 Замена електромотора брисача задњег стакла   

196 Замена пумпе на посуди за прање ветробранског стакла   

197 Замена ел.мотора на посуди за прање ветробран. стакла напред   

198  Замена полуге брисача по комаду   

199 Замена електро мотора ветробранског брисача   

200  Замена електромотора са вентилатором у кабини возила   

201 Замена километар сата   

202 Замена сајле километар сата   

203 Замена инстументал табле   

204 Замена аблендера   



205 Замена АЕРБЕГА на волану   

206  Замена контролне јединице АЕРБЕГА   

207 Замена модула ЕСП-а система за проклизавање   

208 Замена контакт браве   

209 Замена десног стоп светла   

210  Замена левог стоп светла   

211 Замена десног фара   

212  Замена левог фара   

213 Замена десног предњег мигавца   

214 Замена левог предњег мигавца   

215 Замена фара за маглу десног   

216 Замена фара за маглу левог   

217 Замена мотора фара   

218 Замена аутомата показивача правца   

219 Замена сирене по комаду   

220 Замена десног ретровизора   

221  Замена левог ретровизора   

222 Замена десног ел. Мотора ретровизора   

223 Замена левог ел. Мотора ретровизора   

224 Замена десног ретровизора електро подешавање   

225 Замена левог ретровизора електро подешавање   

226 Замена стакла на левом ретровизору   

227 Замена стакла на десном ретровизору   

228 Замена централе алармног уређаја   

229 Замена радио апарата   

230 Замена антене радио апарата   

231 Замена система за издувне гасове   

232 Замена задњег лонца ауспуха   

233 Замена предњег лонца ауспуха   

234 Замена средњег лонца ауспуха   

235 Замена гране ауспуха   

236 Замена плетенице   

237 Замена предње цеви ауспуха   

238 Замена средње цеви ауспуха   

239 Замена задње цеви ауспуха   

240 Замена дихтунга ауспуха   



241 Замена конусног дихтунга на ауспуху   

242 Замена гуменог носача ауспуха   

243 Замена еластичне везе на споју цеви ауспуха   

244 Замена катализатора лонца ауспуха   

245  Замена точка   

246  Контрола предњег трапа   

247  контрола задњег трапа   

248 Мерење осе шасије   

249 Замена носача регистарске таблице   

250 Замена предњег браника   

251 Замена задњег браника   

252 Замена браве на предњим десним вратима   

253 Замена браве на предњим левим вратима   

254 Замена браве на задњим десним вратима   

255 Замена браве на задњим левим вратима   

256 Замена браве на задњим вратима   

257 Замена цилиндра браве на предњим десним вратима   

258 Замена цилиндра браве на предњим левим вратима   

259 Замена цилиндра браве на задњим десним вратима   

260 Замена цилиндра браве на задњим левим вратима   

261 Замена цилиндра браве на задњим вратима   

262 Замена мотора елек.отварање и затварање дес.пред.врата   

263 Замена мотора елек.отварање и затварање левих.пред.врата   

264 Замена мотора елек.отварање и затварање дес.зад.врата   

265 Замена мотора елек.отварање и затварање левих.зад.врата   

266 Замена моторића за закљ.и откључавање зад.хаубе   

267 Замена подизача стакла,предњи десни   

268 Замена подизача стакла,предњи леви   

269 Замена подизача стакла,задњ десни   

270 Замена подизача стакла,задњ леви   

271 Замена ел.мотораподизача стакла,предњи десни   

272 Замена ел. мотораподизача стакла,предњи леви   

273 Замена ел.мотора подизача стакла,задњ десни   

274 Замена ел. Мотора подизача стакла,задњ леви   

275 Замена тапацирунга предњих десних врата   

276 Замена тапацирунга предњих левих врата   



277 Замена тапацирунга задњих десних врата   

278 Замена тапацирунга задњих левих врата   

279 Замена амортизера врата по комаду   

Укупна цијена без ПДВ-а  

Попуст  

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

ПДВ-17%  

Укупна цијена сапопустом и ПДВ-ом  

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ.  

2. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са јединичним цијенама. 

3. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 

исправљати.  

 

 

ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ - Удаљеност сервиса од сједишта ЈЗУ Дома здравља 

Зворник (Симе Перића бр. 2) износи_________км (километара). 

 

Напомена:  

Уговорни орган задржава право провјере наведене удаљености. 

 

 

Спецификацију сачинио:__________________________ 

 

Потпис и печат понуђача __________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Анекс 3 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ЛОТ 1 – Поправка и одржавање санитетских возила 

 

 

Информација која је 

повјељива 

Бројеви страница с 

тим информацијама 

у понуди 

Разлози за 

повјељивост тих 

информација 

Временски период у 

којем ће те 

информације  бити 

повјерљиве 
 
 

    

    

    

    

 

Напомена: 

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су: (члан 11. ЗЈН) 

а) Укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 

б) Предмет набавке, односно понуђена роба, од које зависи поређење са техничком 

спецификацијом и оцјена да ли је понуђач понудио робу у складу са техничком 

спецификацијом; 

ц) Докази о личној способности (у смислу члана 45-51 ЗЈН). 

 

       

   

                                                                                            Потпис  овлаштене особе понуђача 

                                                                    М.П.                _____________________________ 

 

 

 



Анекс 4 

-Н А Ц Р Т- 

Након спроведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева објављеног на 

порталу јавних набавки број: ________________________, као и донесене Одлуке о 

избору најповољнијег понуђача број:-------/22 од--------2022. године, у складу са Законом 

о јавним набавкама БиХ, уговорне стране: 

1. ЈЗУ Дом здравља Зворник, улица Симе Перића 2, ЈИБ: 4401544690000, ПИБ: 

401544690000 кога заступа директор Радивоје Аћимовић (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. __________________________________________, улица _________________________  

ЈИБ:____________________________________ПИБ:_______________________________

кога заступа________________________________________(у даљем тексту: Извршилац) 

 

закључиле су: 

УГОВОР 

о поправци и одржавању моторних возила  

(ЛОТ 1 - Поправка и одржавање санитетских возила) 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора су услуге поправке и одржавања моторних возила ЛОТ 1. Поправка и 

одржавање санитетских возила за потребе Наручиоца, а према понуди Извршиоца која је 

након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по основу 

критеријума економски најповољнија понуда, опредјелила Наручиоца да Извршиоца 

одабере као најповољнијег и са истим закључи овај Уговор. 

Понуда Извршиоца број: __________ од _______2022. године, заведена у протокол јавних 

набавки Наручиоца број: ______/22 од ______.2022. године је саставни дио овог Уговора.  

 

Члан 2.  

Укупно уговорена цијена за предмет набавке из члана 1. овог Уговора не може премашити 

износ од______________КМ без обрачунатог пореза на додатну вриједност, што 

представља укупно предвиђена средства Наручиоца за услуге одржавања и поправке, 

односно за рад према утврђеним цијенама норма сата у спецификацији.  

Извршилац ће за пружену услугу извршити фактурисање услуга поправке и одржавања 

возила, а према цијенама норма радног сата из спецификације услуга. 

Наручилац задржава право набавке дијелова код другог Добављача. 

 

Члан 3. 

Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог Уговора изврши одмах а најкасније 

у року од 24 сатa по пријему возила, а по потреби Наручиоца, у складу са чланом 2. став 

2., 3. и 4. овог Уговора.  

 



Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да је Извршилац своју обавезу извршио када радове који су 

предмет уговора изврши за потребе Наручиоца у складу са чланом 3. овог Уговора.  

 

Члан 5. 

Преузимање извршеног посла вршиће се на основу отвореног радног налога Извршиоца 

који мора бити овјерен потписом представника Наручиоца и исти се прилаже уз фактуру 

коју Извршилац доставља Наручиоцу. 

Извршилац даје гаранцију ________ мјесеци на извршене услуге и уграђене дијелове. 

 

Члан 6. 

Уколико се након извршене услуге од стране Наручиоца уочи неки недостатак исти ће 

писменим или усменим путем обавијестити Извршиоца у року не дужем од два дана, а 

Извршилац је дужан да рекламацију размотри и отклони уочене недостатке одмах по 

пријему рекламације. У супротном, Извршилац се обавезује да ће дати писмено 

образложење и навести разлоге за неуважавање рекламације.  

 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање услуге из члана 1. овог Уговора изврши у року 

до 60 (шездесет) дана од дана извршене услуге и достављања фактуре са радним налогом 

који је овјерен од представника Наручиоца, и то на жиро-рачун Извршиоца број: 

__________________________  који се води код _____________________________ банке. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да се у случају закашњења са испуњењем обавезе плати 

уговорна казна за случај падања у доцњу која се одређује у висини од 0,5% од наручене 

вриједности услуге без обрачунатих пореза и то за сваки дан закашњења са испуњењем 

обавезе. 

Уговорне стране су сагласне да се у случају неиспуњења обавезе плати уговорна казана 

за случај неиспуењења и то у висини од 10% на укупан уговорени износ без обрачунатих 

пореза.  

Члан 9. 

Овај Уговор важи 1 (једну) годину дана од дана његовог закључивања, односно док се не 

утроше предвиђена средства која су одређена чланом 2. став 1. овог Уговора, када 

престаје да важи без обавезе обавјештавања друге уговорне стране. Уговорне стране су 

сагласне да се Уговор може једнострано раскинути раније, уз отказни рок од 15 (петнаест) 

дана.  

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове рјешавају споразумно, а у 

супротном уговарају надлежност суда у Бијељини. 

 

 



Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примјерка, од којих 2 (два) задржава Наручилац а 2 

(два) Извршилац.  

 

   ИЗВРШИЛАЦ:                                                                   НАРУЧИЛАЦ: 

_____________________________                                      ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК 

    _______________________                                                    ______________________       

   (                                             )                                                  Радивоје Аћимовић дил.ек.  

  

Број: _________                                                                     Број: _________/22 

Дана: ________2022. године                                                Дана: _________2022. године 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  Анекс 1              

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ   

 

ЛОТ 2 - УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА 

 

 

Број набавке:_______________________________ 

Број обавјештења са Портала ЈН:____________________________ 

Уговорни органа: ЈЗУ Дом здравља Зворник 

Адреса: Симе Перића бр. 2, 75400 Зворник 

 

Понуђач:__________________________________________________________________ 

(Уписује се назив понуђача) 

 

Адреса понуђача:___________________________________________________________ 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

 

Име и презиме  

 

Адреса  

 

Телефон  

 

Факс  

 

Е-маил  

 

 

*ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ НАСТУПА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

    Име/ имена добављача                       
 

                   Потпис 

Главни добављач    

Члан групе понуђача    

Итд.......    

 

 

* 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 се и податак да је то представник групе понуђача. 

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

 

 



ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА  

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК 

 

 

 

рб 

Марка 

возила 

Модел Категорија 

возила 

Година 

произв

одње 

Запремина 

моторa cc 

Снага 

мотора 

KW 

Гориво 

1. RENAULT LAGUNA ПУТНИЧКО 2011 1461 81 ДИЗЕЛ 

2. WV GOLF ПУТНИЧКО 2005 1896 74 ДИЗЕЛ 

3. WV GOLF ПУТНИЧКО 2001 1896 74 ДИЗЕЛ 

4. WV BORA ПУТНИЧКО 2000 1896 85 ДИЗЕЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      Анекс 2 
                                                                                                                            

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

ЛОТ 2 – Поправка и одржавање путничких возила 
 

Назив понуђача:______________________________________________ 

 

Понуда број:_________од________2022 године.                                                                                    

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА  

 

Р/Б ОПИС РАДОВА Норма сат по 

врсти услуге 

(1нс=60мин) 

Цијена норма сата 

за дату услугу у 

КМ без ПДВ-а 

1 Контрола техничке исправности возила (по потреби)   

2 Замена уља   

3 Замена филтера уља   

4 Замена филтера горива   

5 Замена улошка филтера за гориво   

6 Замена филтера ваздуха   

7 Замена кучишта филтера за   

8 Замена филтера полена   

9 Замена филтера горива потапајуће пумпе   

10 Замена пумпе за гориво   

11 Замена потапајуће пумпе за гориво   

12 Замена резервоара за гориво   

13 Замена карбуратора   

14 Замена трим стартера(саух другог грла )   

15 Замена мембране сауха   

16 Замена лер дизне на карбуратору   

17 Замена лер вентила   

18 Замена дизни-бензиског мотора   

19 Замена дихтунга поклопца карбуратора   

20 Замена сајле гаса   

21 Замена вакума другог грла на карбуратору   

22 Замена свећица   

23 Замена каблова   

24 Замена грејача   



25 Замена дизне на дизел мотору   

26 Замена улошка дизни на дизел мотору по комаду   

27 Замена црева за преливе   

28 Замена термостата на хладњаку   

29 Замена термодавача   

30 Замена водене пумпе   

31 Замена посуде расхладне течности   

32 Замена хладњака   

33 Замена црева хладњака горње   

34 Замена црева хладњака доњег   

35 Замена електро вентилатора на хладњаку   

36 Замена електромотора са вентилатором у кабини возила   

37 Замена малог хладњака за грејање кабине   

38 Замена црева за воду малог хладњака   

39 Замена процесора климе са дисплејом   

40 Замена компресора климе   

41 Замена квачила компресора климе   

42 Замена хладњака климе   

43 Замена испаривача климе   

44 Замена црева високог притиска климе   

45  Замена фреона   

46 Замена серво пумпе управљача   

47 Сервис климе   

48 Замена летве волана   

49 Замена носача спона   

50 Замена краја споне десне   

51  Замена краја споне леве   

52 Замена упорне споне десне   

53 Замена рамена десног   

54 Замена рамена левог   

55 Замена кугле десне   

56 Замена кугле леве   

57 Замена виљушке предње десне   

58  Замена виљушке предње леве   

59 Замена гумица баланс штангле   

60 Замена амортизера предњег десног   



61 Замена амортизера предњег левог   

62  Замена амортизера задњег десног   

63 Замена амортизера задњег левог   

64 Замена опруге амортизера десне   

65 Замена опруге амортизера леве   

66 Замена шоље амортизера десне   

67 Замена шоље амортизера леве   

68 Замена лежаја предњег десног точка   

69 Замена лежаја предњег левог точка   

70 Замена лежаја задњег десног точка   

71 Замена лежаја задњег левог точка   

72 Замена главчине предње десне   

73 Замена главчине предње леве   

74 Замена главчине задње десне   

75 Замена главчине задње леве   

76  Замена хомокинетичког зглоба предњег десног точка   

77 Замена хомокинетичког зглоба предњег левог точка   

78 Замена манжетне хомокинетичког зглоба десног   

79 Замена манжетне хомокинетичког зглоба   

80 Замена полуосовине предње десне   

81 Замена полуосовине предње леве   

82 Замена манжетне до мењача десне   

83 Замена манжетне до мењача леве   

84 Замена дискова предњих   

85 Замена дискова задњих   

86  Замена сета предњих плочица   

87 Замена сета кочионих облога задњи   

88 Замена добоша задњих точкова   

89 Замена чељусти/кочионог цилиндра предњег десног точка   

90 Замена чељусти/кочионог цилиндра предњег левог точка   

91 Замена кочионих чељусти задњег десног точка   

92  Замена кочионих чељусти задњег левог точка   

93 Замена главног кочионог цилиндра   

94 Замена главног кочионог цилиндра са серво појачивачем   

95 Замена кочионог цилиндра задњег десног   

96 Замена кочионог цилиндра задњег левог   



97 Замена серво пумпе на кочионом цилиндру   

98 Замена црева на серво пумпи кочионог цилиндра   

99 Замена кочионог црева предње десно   

100  Замена кочионог црева предње лево   

101  Замена кочионог црева задње десно   

102 Замена кочионог црева задње лево   

103  Замена цеви за кочинице предњег десног точка   

104 Замена цеви за кочинице предњег левог точка   

105 Замена цеви за кочинице задњег десног точка   

106 Замена цеви за кочинице задњег левог точка   

107  Замена посуде за кочиону течност   

108 Замена кочионе течности   

109 Замена сајле ручне кочнице   

110 Замена АБС-а централе   

111 Замена АБС сензора предњег десног точка   

112 Замена АБС сензора предњег левог точка   

113  Замена АБС сензора задњег десног точка   

114 Замена АБС сензора задњег левог точка   

115 Замена хидрауличне пумпе АБС-а   

116 Замена држача агрегата АБС-а   

117 Замена Инсталационог вода АБС-а   

118 Замена носача мењача   

119 Замена мењача мануелни   

120 Замена мењача мануелни мотор извађен   

121  Замена сета квачила   

122 Замена полуге мењача   

123 Замена носача полуга на мењачу   

124  Замена бирача брзина   

125 Замена семеринга на бирачу брзина   

126 Замена зглоба на ручици мењача   

127 Замена уља у мењачу   

128 Замена замајца   

129 Замена цилиндра квачила   

130 Замена аутомата за ход уназад   

131 Замена сајле квачила   

132 Замена главе мотора    



133 Замена дихтунга поклопца вентила   

134 Замена чепа на поклопцу вентила   

135 Замена вентила у глави мотора са брушењем по комаду   

136  Замена вођице вентила на глави мотора по комаду   

137  Замена гумице вентила на глави мотора по комаду   

138 Замена брезона на глави мотора по комаду   

139 Замена подизача вентила на глави мотора по комаду   

140 Замена осовине клацкалица на глави мотора   

141 Замена брегасте осовине   

142 Замена сензора на брегастој осовини   

143 Замена дихтунга главе мотора   

144 Замена дихтунга издувне гране на глави мотора   

145  Замена сета за зубчење   

146 Замена клинастог каиша   

147 Замена зубчастог каиша   

148 Замена шпанера   

149 Замена ПВЦ поклопца зубчастог каиша   

150 Замена ланца и ланчаника развода паљења   

151 Замена мотора   

152 Замена клипа по комаду   

153 Замена летећих и лежећих лежајева   

154 Замена уљне пумпе   

155 Замена аутомата за уље   

156 Замена сензора радилице   

157 Замена картера за уље   

158 Замена семеринга брегасте   

159 Замена семеринга радилице предњи   

160 Замена семеринга радилице задњи   

161 Замена шрафа за испуштање уља на картеру   

162 Замена дихтунга картера   

163 Замена чепа на блоку мотора   

164 Замена носача мотора предњег   

165 Замена носача мотора са десне стране   

166 Замена носача мотора са леве стране   

167 Замена носача мотора доњег   

168 Замена носача мењача   



169 Замена протокомера   

170  Замена турбине   

171 Замена ламбда сонде   

172 Замена компјутерске јединице ( процесора)   

173 Ресетовање компјутера   

174 Дијагностика елекронике (по једном радном сату)   

175 Замена акумулатора   

176 Замена алнасера ( електропокретача )   

177 Замена алтернатора   

178 Замена реглера   

179 Замена статора на алтернатору   

180  Замена ротора на алтернатору   

181 Замена статора на алнасеру   

182 Замена ротора на алнасеру   

183 Замена лежајева на алтернатору   

184  Замена лежајева на алнасеру   

185  Замена диодне плоче   

186 Замена колектора   

187 Замена комутатора   

188 Замена бобине   

189 Замена разводника   

190 Замена ременице алтернатора   

191 Замена аутомата алнасера   

192 Замена бендикса   

193  Замена четкица на алнасеру   

194 Замена носача четкица алнасера   

195 Замена електромотора брисача задњег стакла   

196 Замена пумпе на посуди за прање ветробранског стакла   

197 Замена ел.мотора на посуди за прање ветробран. стакла напред   

198  Замена полуге брисача по комаду   

199 Замена електро мотора ветробранског брисача   

200  Замена електромотора са вентилатором у кабини возила   

201 Замена километар сата   

202 Замена сајле километар сата   

203 Замена инстументал табле   

204 Замена аблендера   



205 Замена АЕРБЕГА на волану   

206  Замена контролне јединице АЕРБЕГА   

207 Замена модула ЕСП-а система за проклизавање   

208 Замена контакт браве   

209 Замена десног стоп светла   

210  Замена левог стоп светла   

211 Замена десног фара   

212  Замена левог фара   

213 Замена десног предњег мигавца   

214 Замена левог предњег мигавца   

215 Замена фара за маглу десног   

216 Замена фара за маглу левог   

217 Замена мотора фара   

218 Замена аутомата показивача правца   

219 Замена сирене по комаду   

220 Замена десног ретровизора   

221  Замена левог ретровизора   

222 Замена десног ел. Мотора ретровизора   

223 Замена левог ел. Мотора ретровизора   

224 Замена десног ретровизора електро подешавање   

225 Замена левог ретровизора електро подешавање   

226 Замена стакла на левом ретровизору   

227 Замена стакла на десном ретровизору   

228 Замена централе алармног уређаја   

229 Замена радио апарата   

230 Замена антене радио апарата   

231 Замена система за издувне гасове   

232 Замена задњег лонца ауспуха   

233 Замена предњег лонца ауспуха   

234 Замена средњег лонца ауспуха   

235 Замена гране ауспуха   

236 Замена плетенице   

237 Замена предње цеви ауспуха   

238 Замена средње цеви ауспуха   

239 Замена задње цеви ауспуха   

240 Замена дихтунга ауспуха   



241 Замена конусног дихтунга на ауспуху   

242 Замена гуменог носача ауспуха   

243 Замена еластичне везе на споју цеви ауспуха   

244 Замена катализатора лонца ауспуха   

245  Замена точка   

246  Контрола предњег трапа   

247  контрола задњег трапа   

248 Мерење осе шасије   

249 Замена носача регистарске таблице   

250 Замена предњег браника   

251 Замена задњег браника   

252 Замена браве на предњим десним вратима   

253 Замена браве на предњим левим вратима   

254 Замена браве на задњим десним вратима   

255 Замена браве на задњим левим вратима   

256 Замена браве на задњим вратима   

257 Замена цилиндра браве на предњим десним вратима   

258 Замена цилиндра браве на предњим левим вратима   

259 Замена цилиндра браве на задњим десним вратима   

260 Замена цилиндра браве на задњим левим вратима   

261 Замена цилиндра браве на задњим вратима   

262 Замена мотора елек.отварање и затварање дес.пред.врата   

263 Замена мотора елек.отварање и затварање левих.пред.врата   

264 Замена мотора елек.отварање и затварање дес.зад.врата   

265 Замена мотора елек.отварање и затварање левих.зад.врата   

266 Замена моторића за закљ.и откључавање зад.хаубе   

267 Замена подизача стакла,предњи десни   

268 Замена подизача стакла,предњи леви   

269 Замена подизача стакла,задњ десни   

270 Замена подизача стакла,задњ леви   

271 Замена ел.мотораподизача стакла,предњи десни   

272 Замена ел. мотораподизача стакла,предњи леви   

273 Замена ел.мотора подизача стакла,задњ десни   

274 Замена ел. Мотора подизача стакла,задњ леви   

275 Замена тапацирунга предњих десних врата   

276 Замена тапацирунга предњих левих врата   



277 Замена тапацирунга задњих десних врата   

278 Замена тапацирунга задњих левих врата   

279 Замена амортизера врата по комаду   

Укупна цијена без ПДВ-а  

Попуст  

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

ПДВ-17%  

Укупна цијена сапопустом и ПДВ-ом  

 

Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ.  

2. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са јединичним цијенама. 

3. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 

исправљати.  

 

 

ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ - Удаљеност сервиса од сједишта ЈЗУ Дома здравља 

Зворник (Симе Перића бр. 2) износи_________км (километара). 

 

Напомена:  

Уговорни орган задржава право провјере наведене удаљености. 

 

 

Спецификацију сачинио:__________________________ 

 

Потпис и печат понуђача __________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Анекс 3 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

ЛОТ 2 – Поправка и одржавање путничких возила 

 

 

Информација која је 

повјељива 

Бројеви страница с 

тим информацијама 

у понуди 

Разлози за 

повјељивост тих 

информација 

Временски период у 

којем ће те 

информације  бити 

повјерљиве 
 
 

    

    

    

    

 

Напомена: 

Подаци који се ни у којем случају не могу сматрати повјерљивим су: (члан 11. ЗЈН) 

а) Укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 

б) Предмет набавке, односно понуђена роба, од које зависи поређење са техничком 

спецификацијом и оцјена да ли је понуђач понудио робу у складу са техничком 

спецификацијом; 

ц) Докази о личној способности (у смислу члана 45-51 ЗЈН). 

 

       

   

                                                                                            Потпис  овлаштене особе понуђача 

                                                                    М.П.                _____________________________ 

 

 

 



Анекс 4 

-Н А Ц Р Т- 

Након спроведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева објављеног на 

порталу јавних набавки број: ________________________, као и донесене Одлуке о 

избору најповољнијег понуђача број:-------22 од---------2022. године, у складу са Законом 

о јавним набавкама БиХ, уговорне стране: 

1. ЈЗУ Дом здравља Зворник, улица Симе Перића 2, ЈИБ: 4401544690000, ПИБ: 

401544690000 кога заступа директор Радивоје Аћимовић (у даљем тексту: Наручилац) и 

2. __________________________________________, улица _________________________  

ЈИБ:____________________________________ПИБ:_______________________________

кога заступа________________________________________(у даљем тексту: Извршилац) 

 

закључиле су: 

УГОВОР 

о поправци и одржавању моторних возила  

(ЛОТ 2 - Поправка и одржавање путничких возила) 

 

Члан 1. 

Предмет Уговора су услуге поправке и одржавања моторних возила ЛОТ 2. Поправка и 

одржавање путничких возила за потребе Наручиоца, а према понуди Извршиоца која је 

након проведеног поступка јавне набавке путем конкурентског захтјева, по основу 

критеријума економски најповољнија понуда, опредјелила Наручиоца да Извршиоца 

одабере као најповољнијег и са истим закључи овај Уговор. 

Понуда Извршиоца број: __________ од _______2022. године, заведена у протокол јавних 

набавки Наручиоца број: ______/22 од ______.2022. године је саставни дио овог Уговора.  

 

Члан 2.  

Укупно уговорена цијена за предмет набавке из члана 1. овог Уговора не може премашити 

износ од______________КМ без обрачунатог пореза на додатну вриједност, што 

представља укупно предвиђена средства Наручиоца за услуге одржавања и поправке, 

односно за рад према утврђеним цијенама норма сата у спецификацији.  

Извршилац ће за пружену услугу извршити фактурисање услуга поправке и одржавања 

возила, а према цијенама норма радног сата из спецификације услуга. 

Наручилац задржава право набавке дијелова код другог Добављача. 

 

Члан 3. 

Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог Уговора изврши одмах а најкасније 

у року од 24 сатa по пријему возила, а по потреби Наручиоца, у складу са чланом 2. став 

2., 3. и 4. овог Уговора.  

 



Члан 4. 

Уговорне стране су сагласне да је Извршилац своју обавезу извршио када радове који су 

предмет уговора изврши за потребе Наручиоца у складу са чланом 3. овог Уговора.  

 

Члан 5. 

Преузимање извршеног посла вршиће се на основу отвореног радног налога Извршиоца 

који мора бити овјерен потписом представника Наручиоца и исти се прилаже уз фактуру 

коју Извршилац доставља Наручиоцу. 

Извршилац даје гаранцију ________ мјесеци на извршене услуге и уграђене дијелове. 

 

Члан 6. 

Уколико се након извршене услуге од стране Наручиоца уочи неки недостатак исти ће 

писменим или усменим путем обавијестити Извршиоца у року не дужем од два дана, а 

Извршилац је дужан да рекламацију размотри и отклони уочене недостатке одмах по 

пријему рекламације. У супротном, Извршилац се обавезује да ће дати писмено 

образложење и навести разлоге за неуважавање рекламације.  

 

Члан 7. 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање услуге из члана 1. овог Уговора изврши у року 

до 60 (шездесет) дана од дана извршене услуге и достављања фактуре са радним налогом 

који је овјерен од представника Наручиоца, и то на жиро-рачун Извршиоца број: 

__________________________  који се води код _____________________________ банке. 

 

Члан 8. 

Уговорне стране су сагласне да се у случају закашњења са испуњењем обавезе плати 

уговорна казна за случај падања у доцњу која се одређује у висини од 0,5% од наручене 

вриједности услуге без обрачунатих пореза и то за сваки дан закашњења са испуњењем 

обавезе. 

Уговорне стране су сагласне да се у случају неиспуњења обавезе плати уговорна казана 

за случај неиспуењења и то у висини од 10% на укупан уговорени износ без обрачунатих 

пореза.  

Члан 9. 

Овај Уговор важи 1 (једну) годину дана од дана његовог закључивања, односно док се не 

утроше предвиђена средства која су одређена чланом 2. став 1. овог Уговора, када 

престаје да важи без обавезе обавјештавања друге уговорне стране. Уговорне стране су 

сагласне да се Уговор може једнострано раскинути раније, уз отказни рок од 15 (петнаест) 

дана.  

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове рјешавају споразумно, а у 

супротном уговарају надлежност суда у Бијељини. 

 

 



Члан 10. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) примјерка, од којих 2 (два) задржава Наручилац а 2 

(два) Извршилац.  

 

   ИЗВРШИЛАЦ:                                                                   НАРУЧИЛАЦ: 

_____________________________                                      ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК 

    _______________________                                                    ______________________       

   (                                             )                                                  Радивоје Аћимовић дил.ек.  

  

Број: _________                                                                     Број: _________/22 

Дана: ________2022. године                                                Дана: _________2022. године 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 1 

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, ниже потписани ____________________________________________(Име и презиме), 

са личном картом  број:________________издатом од_____________________________, 

у својству представникапривредног 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 број:________________________у „Службеном 

гласнику БиХ“ број: ____________________, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) 

под пуном материјалном и кривичном одгворношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Кандидат/понуђач ______________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није: 

1. Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела 

организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим 

прописима у БиХ или земљи у којој је регистован; 

2. Под стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак предметом поступка 

ликвидације; 

3. Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања у складу с важећим прописима у БиХ или земљи у којој је 

регистрован; 

4. Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у 

складу с важећим прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован. 

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 сходно члану 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 казнено дјело предвиђено казненим 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 сходно члану 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. 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог 2 

 

                                                          ПИСМЕНА ИЗЈАВА                                               

ИЗ ЧЛАНА 52.  ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, ниже потписани ________________________________ (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 које је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 

____________________у „Службеном гласнику БиХ“ број:__________, 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 службеном или одговорном лицу 

у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, 

у циљу обављања у оквиру службене овласти, 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 службеном 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 предмета 

поступка јавне набавке. Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговоности 

предвиђене за кривично дјело давања мита и дуга кривична дјела потив службене и друге 

одговорне дужности утвђене у кривичним законима Босне и Хецеговине.   

Изјаву дао: ____________________ 

Мјесто и датум давања изјаве: ______________________ 

Потпис и печат надлежног органа: _________________________ 

                                                                                  


