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Поштовани, 
 
 У име Универзитета у
оквиру преговарачког поступка
набавке ће се обавити у складу
јавним набавкама („Службени
подзаконским актима који 
документацијом (у даљем тексту

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

Уговорни орган: Универзитет
Идентификациони број: 4401017720006
Детаљна адреса за коресподенцију
               
             
    
              
     
 

Све информације у вези са 
воде комуникацију у име уговорног

 

ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА

288 525  
yahoo.com    

достављање почетне понуде у преговарачком
о набавци у поступку јавне набавке додатних
четвртог павиљона за смјештај студената

града у Бањој Луци 

Универзитета у Бањој Луци  позивамо вас да доставите
поступка без објаве обавјештења о набавци
складу са чланом 24. став (1) тачка а), чланом

Службени гласник БиХ“, број 39/14), (у даљем
који  су донесени у складу са Законом и

даљем тексту: ТД). 

Универзитет у Бањој Луци  
01017720006 

коресподенцију: Универзитет у Бањој Луци 
   Булевар војводе Петра Бојовића 1А
   78000 Бања Лука 
    Телефон: 051/326-009 
    Факс: 051/326-009 
               Е-mail: slnabavke4@unibl.rs 

 овим поступком можете добити од лица која
уговорног органа са понуђачима:  

ТЕЊА О НАБАВЦИ 

преговарачком поступку без 
додатних радова на 

студената у склопу 

доставите почетну понуду у 
набавци. Процедура јавне 
чланом 28. став (1) Закона о 
даљем тексту: Закон) и 

Законом и овом тендерском 

Бојовића 1А 

која су овлашћена да 



 
Јосиф Илић, тел: 051/304-001
Владана Пећо, тел/факс 051/326
 
Комуникација и сва друга размјена
обављаће се у писаном облику
комбинацијом тих средстава
 
Врста поступка јавне набавке
Врста уговора о јавној набавци
Набавка је покренута посебном
број 03/04-3.1586-14/15 од 18
 
Није предвиђено закључивање
 
На основу члана 52. став (4) 
орган не може закључивати уговоре
 
2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
 
2.1. Предмет јавне набавке 
смјештај студената у склопу
eлектринсталатерске и грађевинско
 
Понуду је потребно доставити
позива за доставу почетне понуде
 
Шифра Јединственог рјечника
студентским домовима). 
 
2.2. Рок извођења радова не може
Мјесто извођења радова је Универзитет
 
2.3. Извођач се обавезује да:
- Све радове изведе стручно и
стандардима који се примјењују
 

 

001, е-mail адреса: josifilic@gmail.com 
051/326-009, е-mail адреса: slnabavke4@unibl.rs

друга размјена информација између уговорног
облику, путем поште, телефакса, електронске

средстава. 

набавке: Преговарачки поступак без објаве обавјештења
набавци: Радови 
осебном одлуком Управног одбора Универзитета
од 18.05.2015. године. 

закључивање Оквирног споразума. 

став (4) Закона, не постоје привредни субјекти
закључивати уговоре. 

набавке су додатни радова на изградњи објекта четвртог
склопу Универзитетског града у Бањој Луци
грађевинско-занатске радове. 

доставити за радове из Обрасца за цијену понуде
понуде (Анекс 3). 

рјечника јавних набавки – ЈРЈН: 45214700-7 (грађевински

не може бити дужи од 20 дана од дана закључења
Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе

обавезује да: 
стручно и квалитетно, у складу са важећим прописима
примјењују за ову врсту дјелатности; 

@unibl.rs 

уговорног органа и понуђача 
електронске поште/е-поште или 

обавјештења о набавци 

верзитета у Бањој Луци 

субјекти са којима уговорни 

објекта четвртог павиљона за 
Луци, који обухватају: 

понуде који је саставни дио 

грађевински радови на 

закључења уговора. 
војводе Петра Бојовића 1А. 

прописима, нормативима и 



- Набави и угради материјале
стандардима, техничким нормативима
материјала издате од старне
материјала. 
 
Начин плаћања: Плаћање ће се

 
2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ 
 
2.1. Да би учествовали у процедури
обављање професионалне дјелатности
чланом 46. Закона. 

2.2. Понуђач треба уз понуду
услове тражене тачком 2.1 ТД

 2.2.1. У сврху доказивања
са чланом 46. Закона, понуђач
професионалном или другом
посебну изјаву или потврду надлежног
професионалну дјелатност, која
признају, без обзира на којем
морају бити овјерене копије
старији од 3 (три) мјесеца рачунајући
не достави наведени докази
тачке ТД или се не доставе на
из даљег учешћа због неиспуњавања
 
У складу са чланом 52. Закона
ће одбити понуду уколико 
садашњем или бившем запосленику
у неком другом облику, у покушају
на сам ток поступка јавне 
добављача и Агенцију за јавне
направити забиљешку у извјештају

 
Понуђач је дужан уз понуду
учествовао у било каквим радњама

 

материјале који су наведени у предмјеру, 
техничким нормативима, односно који морају имати

старне стручне организације регистроване за

ће се извршити из средстава Универзитета у Бањој

УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

процедури јавних набавки понуђачи треба
дјелатности која је у вези са предметом  

понуду доставити документацију којом потврђу
ТД , и то:  

доказивања права на обављање професионалне дјелатности
понуђач мора доставити доказ о регистрацији

другом регистру у земљи у којој је регистрован
потврду надлежног органа којом се доказује његово

дјелатност, која је у вези са предметом набавке. Достављени
којем нивоу власти у БиХ су издати. Докази

копије код надлежног органа. Датум овјерене копије
мјесеца рачунајући од дана предавања понуде. У случају

докази о способности обављања професионалне
доставе на начин како је напријед тражено, понуђач
неиспуњавања наведених услова за квалификацију

Закона, као и са другим важећим прописима у 
 је понуђач који је доставио понуду, дао

запосленику уговорног органа поклон у виду 
покушају да изврши утицај на неки поступак

 набавке. Уговорни орган ће у писаној 
јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима
извјештају о поступку набавке.  

понуду доставити и посебну писмену изјаву да није
радњама чији је циљ корупција у јавној набавци

предмјеру, а који одговарају 
имати атесте о квалитету 

регистроване за испитивање тог 

Универзитета у Бањој Луци.  

требају да има право на 
  набавке, у складу са 

потврђује да испуњава  

професионалне дјелатности, у складу 
регистрацији у одговарајућем 
регистрован или да обезбиједи 

његово право да обавља 
набавке Достављени докази се 

Докази који се достављају 
овјерене копије не смије бити 

У случају да се у понуди 
професионалне дјелатности из ове 

понуђач ће бити искључен 
квалификацију. 

 БиХ, уговорни орган 
дао или намјерава дати 

 новчаног износа или 
поступак или на одлуку или 

 форми обавијестити 
разлозима за то и о томе ће 

није нудио мито нити 
набавци. Изјава мора 



бити овјрена од стране надлежног
тендерској документацији (Анекс
 
3. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
 
Понуђач је дужан у сврху доказивања

а) у кривичном поступку 
организованог криминала, корупцију
прописима у Босни и Херцеговини
б) није под стечајем или није
важеће одлуке о потврди стечајног
поступку је обустављања пословне
Херцеговини или земљи у којој
в) је испунио обавезе у вези
здравственог осигурања, у складу
прописима  земље у којој је регистрован
г) је испунио обавезе у вези
важећим прописима у Босни и

У сврху доказивања услова из
надлежног органа (орган управе
Анекс 5. Изјава не смије бити
Уколико понуду доставља група
изјаву. 
 
Понуђач који буде одабран
доставити сљедеће доказе у сврху
 
а) извод из кривичне евиденције
правоснажном пресудом за кривична
или прање новца, у складу са
којој је регистрован; 
б) извод или потврда из евиденције
није предмет стечајног поступка
стечајног плана или је предмет
пословне дјелатности, у складу
у којој је регистрован; 

 

стране надлежног органа (отган управе или нотар
документацији (Анекс 6).  

КВАЛИФИКАЦИЈУ 

сврху доказивања личне способности доказати да:

поступку није осуђен правоснажном пресудом 
криминала, корупцију, превару или прање новца, у 

Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  
или није предмет стечајног поступка, осим у

потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације
обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима

у којој је регистрован; 
у вези са плаћањем пензијског и инвалидског

осигурања у складу са важећим прописима у Босни и
којој је регистрован; 

вези са плаћањем директних и индиректних
Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован

 
услова из тачки а) до г) понуђач је дужан доставити
орган управе или нотар) овјерену изјаву која је
смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде
тавља група понуђача, сваки члан групе је дужан

одабран као најповољнији у овом поступку јавне
доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави

евиденције надлежног суда да у кривичном поступку
пресудом за кривична дјела организованог криминала

складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини

из евиденције у којим се воде чињенице да  није
поступка, осим у случају постојања важеће

предмет поступка ликвидације, односно у поступку
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини

нотар). Изјава је прилог 

доказати да: 

пресудом за кривична дјела 
новца, у складу са важећим 

 
осим у случају постојања 

поступка ликвидације, односно у 
важећим прописима у Босни и 

инвалидског осигурања и 
Босни и Херцеговини или 

индиректних пореза, у складу са 
регистрован. 

доставити попуњену и код 
која је саставни дио ТД – 
понуде. 
дужан доставити овјерену 

јавне набавке је дужан 
потврђених у изјави и то: 

кривичном поступку није осуђен 
криминала, корупцију, превару 

Херцеговини  или земљи у 

да  није под стечајем или 
важеће одлуке о потврди 
поступку је обустављања 
Херцеговини или земљи 



в) потврде надлежне пореске
регистрован у Босни и Херцеговини
може утврдити да уредно 
здравствено осигурање.  
г) потврде надлежне/их институција
и индиректних пореза. 

У случају да понуђач има закључен
плаћању, по основу доприноса
осигурање, директне и индиректне
институције/а да понуђач у предвиђеној
Уколико је понуђач закључио
обавеза и извршио само једну
се да у предвиђеној динамици
овом поступку јавне набавке

Докази које је дужан доставити
предаје понуде испуњавао услове
ће се сматрати да је дао лажну
року од 5 дана, од дана запримања
набавке. Докази које доставља
могу бити старији од три мјесеца
понуђач мора испуњавати све
се сматрати да је дао лажну изјаву
 
Уколико понуду доставља група
погледу личне способности и

Уговорни орган може дисквалификовати
може доказати да је понуђач
три године, али само уколико
недостаци који се понављају
његовог пријевременог раскида
због неиспуњавања обавезе
штете (правоснажна пресуда
или других сличних посљедица
субјекта (докази у складу са постојећим

 

пореске управе или уколико се ради о понуђачу
Херцеговини, потврда или извод из евиденције

уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско

институција о уредно измиреним обавезама по

закључен споразум о репрограму обавеза, 
доприноса за пензијско-инвалидско осигурање
и индиректне порезе, дужни су доставити

понуђач у предвиђеној динамици измирује свој репрограмиране
закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном
једну уплату обавеза, непосредно прије доставе

динамици извршава своје обавезе и понуђач неће бити
набавке.  

доставити понуђач морају садржавати потврду
испуњавао услове који се траже тендерском документацијом

лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је
дана запримања обавјештења о резултатима овог
доставља понуђач морају бити оригинали или овјерене
и мјесеца, рачунајући од момента предаје почетне

испуњавати све услове у моменту предаје почетне понуде
лажну изјаву из члана 45. Закона. 

доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати
способности и докази се достављају за сваког члана групе

дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне
понуђач био крив за озбиљан професионални прекр
уколико може доказати на било који начин, посебно

понављају у извршавању битних захтјева уговора
раскида (напр. доказ о пријевременом раскиду

обавезе у складу са Законом о облигационим односима
пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио
посљедица које су резултат намјере или немара

складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини

о понуђачу који није 
евиденције на основу које се 

инвалидско осигурање и 

обавезама по основу директних 

обавеза, односно одгођеном 
осигурање, здравствено 

доставити потврду надлежне 
репрограмиране обавезе. 
или одгођеном плаћању 
доставе понуде, не сматра 
неће бити квалификован у 

потврду да је у моменту 
документацијом. У противном 
услова је дужан доставити у 

резултатима овог поступка јавне 
или овјерене копије и не 
почетне понуде. Наиме, 
понуде, у противном ће 

мора испуњавати услове у 
члана групе.  

поступка јавне набавке уколико 
професионални прекршај у посљедње 

посебно значајни и/или 
уговора који су довели до 
раскиду ранијег уговора 

облигационим односима), настанка 
претрпио уговорни орган), 
немара тог привредног 

Херцеговини).   



4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 
4.1. Садржај понуде и начин припреме
 

Понуда се заједно са припадајућом
језика у Босни и Херцеговини
понуде понуђач се мора придржавати
Понуђач не смије мијењати или

Понуда треба да садржи сљедеће
а)  Попуњен образац за
б)  Попуњену изјаву понуђача
в)  Попуњен образац 
г)  Повјерљиве информације
д)  Изјава о испуњености
управе или нотар; 
ђ) Писмена изјава понуђача

или нотар и 
е)  Доказ о способност
Закона 

Понуда треба да садржи све
форми утврђеној у овом позиву

 
4.2. Понуђач сноси све трошкове
орган није одговоран нити дужан
 
4.3. Понуда се израђује на начин
тинтом.  Ако због обима или
на начин да чини цјелину, онда
морају бити израђене на начин
навођење датума исправке. 
вађење или уметање листова
нумерисане и потписане. Под
увезане/укоричене у књигу
механизмом или увезана спиралним
крајеви причвршћени на првој
овјереном печатом понуђача

 

начин припреме понуде 

припадајућом документацијом припрема на једном
Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму
мора придржавати захтјева и услова из тендерске

мијењати или надопуњавати текст тендерске документације

сљедеће: 
образац за понуду (Анекс 1), 

понуђача (Анекс 2), 
 за цијену понуде (Анекс 3), 

информације (Анекс 4), 
испуњености услова из члана 45. Закона (Анекс 5), 

изјава понуђача из члана 52. Закона (Анекс 6), овјерава

пособности обављања професионалне дјелатности

садржи све тражене документе наведене у овом позиву
позиву.  

трошкове у вези са припремом и достављањем
дужан сносити те трошкове. 

израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана
обима или других објективних околности понуда не
цјелину, онда се израђује у два или више дијела

на начин да су видљиве и потврђене потписом
исправке. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући

листова. Понуда мора бити чврсто увезана и
Под чврстим увезом се подразумијева да понуде

књигу или да понуда буде увезана у фас
спиралним увезом и уз то осигурана јамствеником

на првој или посљедњој страни утиснутим жигом
понуђача, како се не би манипулисало страницама

на једном од службених 
ћирилићном писму. При припреми 

тендерске документације. 
документације. 

, овјерава орган 

овјерава орган управе 

дјелатности, на основу члана 46. 

овом позиву, на начин и у 

достављањем  понуде. Уговорни 

написана неизбрисивом 
понуда не може бити израђена 

а. Исправке у понуди 
потписом понуђача, уз 

да се онемогући накнадно 
и све стране понуде 

подразумијева да понуде морају бити 
фасциклу са металним 

осигурана јамствеником чији су 
жигом или наљепницом 

страницама понуде. Уколико 



понуда не буде чврсто увезана
неприхватљивом и биће одба
 
Ако је понуда израђена у два
онемогући накнадно вађење или
 
Дијелове понуде као што су узорци
не могу бити увезани понуђач
понуде. Ако је понуда израђена
од колико се дијелова понуда
је видљив редни број странице
означавају на начин да сваки
редни број странице којим завршава
неће бити одбачена уколико
континуитет нумерисања, те
битно удаљава од карактеристика
набавци и овој ТД. Ако понуда
имају изворно нумерисане 
нумерисати. 
 
4.4. Понуда се доставља у оригиналу
Универзитет у Бањој Луци, 
коверти понуде мора бити назначено
       - назив и адреса уговорног
 - назив и адреса понуђача
 -назив и број предмета набавке

радова на изградњи објекта
Универзитетског града у

 - назнака „не отварај“. 

4.5. Понуђач може измијенити
достављање почетне понуде
основна почетна понуда, са 
понуде. Понуђач може у истом
уговорном органу писане изјаве
понуда, са назнаком да се ради
понуда ће бити враћена понуђачу
 

 

увезана и нумерисана на горе наведени начин
одбачена из даљњег поступка набавке. 

у два или више дијела, сваки дио се чврсто увезује
вађење или уметање листова на напријед описани

што су узорци, каталози, медији за похрањивање
понуђач обиљежава називом и наводи у садржају
израђена од више дијелова понуђач мора у садржају
понуда састоји. Странице понуде се означавају
странице. Када је понуда израђена од више дијелова
сваки сљедећи дио започиње редним бројем
завршава претходни дио. Изузетно од претходног

уколико су листови понуде нумерисани на начин
нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које

карактеристика, услова и других захтјева утврђених
понуда садржи штампану литературу, брошуре

нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде 

доставља у оригиналу и у затвореној коверти на адресу
Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 
бити назначено: 
уговорног органа, 
понуђача у горњем лијевом углу коверте, 

предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну
изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената

града у Бањој Луци, број набавке  05-1.2062/15“.

измијенити или допунити своју понуду само прије
е. Измјена и допуна понуде се доставља 
 обавезном назнаком да се ради о измјени
истом року одустати од своје почетне понуде
изјаве. Писана изјава се доставља на исти 
ради о одустајању од почетне понуде. У 

понуђачу неотворена. 

начин иста ће се сматрати 

чврсто увезује на начин да се 
описани начин. 

похрањивање података и сл. који 
садржају понуде као дио 
садржају понуде навести 

означавају бројем на начин да 
више дијелова, странице се 
бројем којим се наставља 
претходног става, понуда 
начин да је обезбијеђен 
које не мијења, нити се 

врђених у обавјештењу о 
брошуре, каталоге и сл. који 
понуде не морају додатно 

адресу уговорног органа: 
А, 78000 Бања Лука. На 

јавну набавку додатних 
смјештај студената у склопу 

/15“.  

прије истека рока за 
 на исти начин као и 

измјени или допуни почетне 
понуде, достављањем 
 начин као и почетна 
 том случају почетна 



4.6. Понуда мора важити у трајању
понуде. У периоду важења
писаној форми, да продужи период
одбити такав захтјев. Ако понуђач
погледу продужења периода
понуде, сматра се да је понуђач
разматра у даљњем току поступка
понуде, и о томе у писаној форми
понуде. У периоду продужења
 
4.7. Понуђач мора направити
повјерљивим, уколико такве
непопуњен образац повјерљивих
основу неће бити проглашена
податке, који се у складу са чланом
орган их неће сматрати повјерљивим
 
5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ
 

 Рок за достављање понуде је
стране Комисије за јавне набавке
уговорног органа, зграда администрације
Булевар војводе Петра Бојовића
године у 11.30 часова, дођете
аспектима уговора. 

 
6. КРИТЕРИЈУМ ДОДЈЕЛЕ
 

 Уговор се додјељује понуђачу
позвати понуђача и преговарати
Након проведених преговора
понуду, на основу услова који

У понуђену цијену треба укључити
 
Све цијене требају бити изражене
 

 

важити у трајању од 90 дана, рачунајући од истека
важења понуде, уговорни орган може захтијевати

продужи период важења понуде до одређеног рока
Ако понуђач не одговори на писмени захтјев
периода важења понуде или не пристане продужити
понуђач одбио захтјев уговорног органа, те се

току поступка. Понуђач који пристане продужити
писаној форми обавијести уговорни орган, продужава
продужења важења понуде иста се не може мијењати

направити списак информација које би се
такве информације постоје (Анекс 4). Уколико

повјерљивих информација, значи да исте нема и његова
проглашена неприхватљивом. Ако понуђач означи

складу са чланом 11. Закона не могу прогласити повјерљивим
повјерљивим, а понуда понуђача неће бити одбијена

ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

је 19.06.2015. године до 11.00 сати. Понуда ће
јавне набавке 19.06.2015. године у 11.30 сати

зграда администрације, сала за састанке, Универзитет
Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. Уједно вас позивамо

часова дођете на преговоре о техничким, економским

ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА ПОНУДЕ 

понуђачу на основу критеријума најниже цијене
преговарати о правним, економским и техничким
преговора уговорни орган ће позвати понуђача да

оји су договорени током преговора и утврђених

укључити све трошкове, укључујући и припадајуће

изражене у КМ.  

истека рока за подношење 
захтијевати од понуђача, у 
рока. Понуђач има право 

захтјев уговорног органа у 
продужити рок важења 
те се његова понуда не 

продужити период важења 
продужава период важења 
мијењати. 

би се требале сматрати 
Уколико понуђач достави 

нема и његова понуда по том 
понуђач означи повјерљивим 

прогласити повјерљивим, уговорни 
бити одбијена. 

онуда ће бити отворена oд 
сати, у просторијама 

Универзитет у Бањој Луци, 
вас позивамо да 19.06.2015. 
економским и правним 

цијене. Уговорни орган ће 
техничким аспектима уговора. 
понуђача да достави коначну 

утврђених критерија. 

припадајуће порезе. 



Уговорни орган ће исправити
природе, уколико се иста открије
понуђачу упутити обавјештење
исправљеном грешком, под
уговорни орган. Износи који
их понуђач као такве не прихвата

Уговорни орган ће исправити
а) када постоји разлика
случају предност има
односи аритметичка
б) ако постоји разлика
множењем јединичне
имати предност и потребно
в) ако постоји грешка
подизноса, подизнос

 
7. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈ

Понуђач ће бити обавијештен
набавке у року од 7 (седам
поште/е-поште, телефакса, 
поступка уговорни орган ће
поступка набавке и записник
 
8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТ

У случају да је уговорни орган
Закона или подзаконских аката
у роковима прописаним чланом

За све што није предвиђено
набавкама БиХ и подзаконских

9. АНЕКСИ 

Образац за понуду (Анекс 1

Изјава понуђача (Анекс 2), 

Образац за цијену понуде (Анекс

 

исправити било коју грешку у понуди која је
иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган

обавјештење о свакој исправци и може наставити
под условом да је понуђач то одобрио у року
који се исправе на тај начин ће бити обавезујући
прихвата, његова понуда се одбацује. 

исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим случајевима
разлика између износа израженог у бројевима

предност има износ изражен ријечима, осим уколико
аритметичка грешка;  

разлика између јединичне цијене и укупног износа
јединичне цијене и количине, јединична цијена која

и потребно је исправити укупан износ; 
грешка у укупном износу у вези са сабирањем

подизнос ће имати предност, када се исправља укупан

ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 

обавијештен о одлуци уговорног органа о резултату
седам) дана од дана доношења одлуке, и то

, поште или непосредно. Уз обавјештење
орган ће доставити понуђачу одлуку о избору /одлуку
записник о оцјени понуда. 

ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА 

уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном

чланом 99. и 101. Закона.  

предвиђено овом ТД, примјењују се директно одредбе
подзаконских аката.  

), 

 

Анекс 3), 

која је чисто аритметичке 
Уговорни орган ће без одлагања 

наставити са поступком, са 
у року који је одредио 

обавезујући за понуђача. Ако 

случајевима: 
бројевима и ријечима, у том 
уколико се на тај износ не 

укупног износа који се добије 
цијена која је наведена ће 

сабирањем или одузимањем 
исправља укупан износ. 

резултату поступка јавне 
и то путем електронске 

обавјештење о резултатима 
/одлуку о поништењу 

извршио повреду одредби 
уговорном органу, на начин и 

одредбе Закона о јавним 



Повјерљиве информације (Анекс

Изјава о испуњености услова
нотар; 

Писмена изјава понуђача из члана

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Анекс 4), 

услова из члана 45. Закона (Анекс 5), овјерава

понуђача из члана 52. Закона (Анекс 6), овјерава орган

   

овјерава орган управе или 

орган управе или нотар 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 



Број набавке: _____________________________
Број понуде: ________________
Датум: _____________________
 
УГОВОРНИ ОРГАН: УНИВЕРЗИТЕТ
БОЈОВИЋА 1А, БАЊА ЛУКА

 

ПОНУЂАЧ:________________________________________________________________

(Уписује се назив понуђача, 

*Уколико понуду доставља група
понуђача, као и када понуду доставља
представник групе понуђача
Подуговарач се не сматра чланом

КОНТАКТ ОСОБА: 

Име и презиме 

Адреса 

Телефон 

Е – маil 

 

 
 
 
 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 

_____________________________ 
: ______________________________ 

: ___________________________________ 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, БУЛЕВАР
ЛУКА  

_______________________________________________________________

, ИД број понуђача и адреса) 

доставља група понуђача, уписују се исти подаци за
понуду доставља само један понуђач, а поред назива
понуђача уписује се и податак да је то представник
сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне

 

 

 

 

 

 

АНЕКС 1 

БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ ПЕТРА 

_______________________________________________________________ 

подаци за све чланове групе 
поред назива понуђача који је 
представник групе понуђача. 

поступка јавне набаве. 



 
 
 

У поступку јавне набавке који
вам понуду и изјављујемо сљ

1. У складу са садржајем

_________________, овом изјавом
резерви или ограничења.  

2. Овом понудом одговарамо
предметних радова, у складу
критеријумима и утврђеним роковима

3. Подуговарање (уколико пон
 
Назив и сједиште подуговарача
намјерава подуговарати: ____________________________
 
4. Цијена наше понуде (без ПДВ

Попуст који дајемо на цијену

ПДВ на цијену понуде са попустом

Укупна цијена за уговор са ПДВ

Словима:                                                __________________________________________ 

У прилогу се налази и образац
захтјевима из тендерске документације
Обрасца за цијену понуде, релевантна

5. Ова понуда важи ____________________________________________ 
мјесеци се уписују и бројчано
важења понуде уписан словима
[____/____/____] (датум).  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

набавке који сте покренули дана _______________________, 
љедеће:  

садржајем и захтјевима из тендерске документације

овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости

одговарамо захтјевима из тендерске документације
складу са условима утврђеним у тендерској

утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења

уколико понуђач има намјеру подуговарања) 

подуговарача: __________________________и/или дио
: ____________________________. 

без ПДВ-а)                                                ____________________

цијену понуде без ПДВ-а _____ % или   ______________

са попустом                                                _________

са ПДВ-ом                                               __________________

:                                                __________________________________________ 

образац за цијену наше понуде, који је попуњен
тендерске документације. У случају разлика у цијенама

понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде

____________________________________________ 
бројчано и словима, а у случају да се разликују
словима), рачунајући од истека рока за пријем

АНЕКС 2 

___________, достављамо 

тендерске документације број 
цијелости, без икаквих 

документације за извођење 
тендерској документацији, 
ограничења.  

или дио уговора који се 

____________________КМ  

____________________КМ  

____________________КМ  

____________________КМ  

:                                                __________________________________________ КМ 

је попуњен у складу са 
цијенама из ове Изјаве и 

цијену понуде.  

____________________________________________ (број дана или 
разликују, валидан је рок 
за пријем понуда, тј. до 



6. Ако наша понуда буде најуспјешнија
квалификованости у складу са
 
 
Име и презиме лица које је овлаш
 
Потпис овлашћеног лица: [_________________________] 
 
Мјесто и датум: [________________________________] 
 
Печат предузећа:  
  

*Уколико понуду доставља група
групе понуђача. 
   
Уз понуду је достављена сљедећа
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

буде најуспјешнија обавезујемо се да ћемо 
складу са захтјевима из тендерске документације

које је овлашћено да представља понуђача: [__________________

лица: [_________________________]  

: [________________________________]  

доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава

достављена сљедећа документација: 

 

ћемо доставити доказе о 
документације. 

[____________________]  

понуђача попуњава представник 



 

ОБРАЗАЦ

Назив понуђача: ______________________
Понуда бр.___________________________
Датум: _____________________
 
1. НЕПРЕДВИЂЕНИ РАДОВИ

А) ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ

RED. 
BR. 

OPIS RADA

1 
svijetiljka 1x36W, nadgradna, tip 
Deva ECO PC  

2 
svijetiljka 4x18W, ugradna za puni 
rigips, tip SERH ECO T8

3 
ugradne razvodne table za sobe 
osigurača 

4 
nabavka i ugradnja kabla PPOO 
5x70mm² 

5 
nabavka i ugradnja glavnog napojnog 
kabla od KPK do GMRO PPOO 
1x150mm² 

6 
nabavka i ugradnja kabla PPOO 5x35 
mm2 

7 kablovska priključna kutija (KPK)

8 
štapne hvataljke- izrada 2 štapne 
hvataljke 

А УКУПНО
Б) 

9 
izrada i montaža  ograde na centralnom 
stepeništu 

10 rad pumpi na ispumpavanju vode
11 izrada demit fasade d=5cm
12 izrada demit fasade 

13 
obziđivanje podrumskih zidova 
siporeksom d=5cm 

14 
izrada i postavljanje metalnih vrata na 
izlasku na krov 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РАДОВИ 

______________________ 
.___________________________ 

: ______________________________  

РАДОВИ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ 

OPIS RADA JED. 
MJERE 

UKUPNA 
KOLI ČINA

svijetiljka 1x36W, nadgradna, tip 
kom. 105 

svijetiljka 4x18W, ugradna za puni 
rigips, tip SERH ECO T8 

kom. 111.00 

ugradne razvodne table za sobe - 5 
kom. 140.00 

nabavka i ugradnja kabla PPOO 
m¹ 68.00 

nabavka i ugradnja glavnog napojnog 
kabla od KPK do GMRO PPOO m¹ 545.00 

nabavka i ugradnja kabla PPOO 5x35 
m¹ 45 

čna kutija (KPK) kom. 1 
izrada 2 štapne 

kompl. 1 

УКУПНО ЕЛЕКТРИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
Б) ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ

izrada i montaža  ograde na centralnom 
m¹ 48.00 

rad pumpi na ispumpavanju vode pauš. 1 
izrada demit fasade d=5cm m² 460.00 
izrada demit fasade d=8cm m² 440.30 

ivanje podrumskih zidova 
 

m² 896.42 

izrada i postavljanje metalnih vrata na 
kom. 1 

          АНЕКС 3 
 

UKUPNA 
ČINA  

JED. 
CIJENA  

UKUPNO 
(KM) 

  

 
  

 
  

  

 
  

  

  

  
РАДОВИ ∑1-8 

 
РАДОВИ 

  

  
 

  
 

  
 

  

  



15 
izrada i postavljanje limenih klupica na 
prozorima. Lim razvijene širine 20cm

16 
izrada i postavljanje unutrašnjih drvenih 
klupica širine 25cm

17 
izrada sokla od kerami
visine 10cm 

18 
oblaganje vertikala grijanja i 
kanalizacionih cijevi rigips plo

19 
postavljenje limene klupice na betonske 
zidove protivpožarnog stepeništa

20 
izrada hidroizolacije na protivpožarnom 
stepeništu, na sastavu zida i gazišta sa 
ugaonom trakom i izolacijom

21 
Nabavka i ugradnja prelaznih 
aluminijskih lajsnii 

22 
Nabavka i ugradnja 
aparata CO2 

23 
Nabavka i ugradnja protiv požarnih 
aparata S9, sa metalnom kutijom, 
staklom i bravicom.

  Б                      УКУПНО
В 
Г 
Д 
Ђ УКУПНА ЦИЈЕНА

 

ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ

ПОПУСТ НА ЦИЈЕНУ БЕЗ

УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУД
________КМ 

СЛОВИМА _________________________________________________

 
2. ВИШАК РАДОВА 
 
Универзитет у Бањој Луци
изградњу Бања Лука, запримио
јединичном цијеном према Уговору

 

izrada i postavljanje limenih klupica na 
prozorima. Lim razvijene širine 20cm 

m¹ 234.00 

postavljanje unutrašnjih drvenih 
klupica širine 25cm 

m¹ 275.00 

izrada sokla od keramičkih pločica 
m¹ 650.00 

oblaganje vertikala grijanja i 
kanalizacionih cijevi rigips pločama 

m¹ 75.00 

postavljenje limene klupice na betonske 
zidove protivpožarnog stepeništa 

m¹ 80.00 

izrada hidroizolacije na protivpožarnom 
stepeništu, na sastavu zida i gazišta sa 
ugaonom trakom i izolacijom 

m¹ 80.00 

Nabavka i ugradnja prelaznih 
 

m 180.00 

Nabavka i ugradnja protivpožarnih 
kom. 20.00 

Nabavka i ugradnja protiv požarnih 
aparata S9, sa metalnom kutijom, 
staklom i bravicom. 

kom. 25.00 

  УКУПНО ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ

ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ И ПДВ-

БЕЗ ПДВ-а: __________________________ КМ 

ЦИЈЕНУ БЕЗ ПДВ-а: ________ % ИЛИ __________________

ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (са урачунатим 

 _________________________________________________

Луци је од надзорног органа, Републичке диреције
запримио документ у којем је приказан вишак радова
према Уговору ЈН-109/13 на изградњи објекта четвртог

 
  

 
  

 
  

  

  

  

 
  

  

  

  РАДОВИ ∑9-23  
БЕЗ ПДВ-А (А+Б) 

 
ПОПУСТ  

ПДВ  
-ОМ (В-Г+Д)  

 

____________ КМ 

урачунатим попустом): 

 _________________________________________________ 

Републичке диреције за обнову и 
вишак радова са уговореном 

четвртог павиљона за 



смјештај студената у склопу
шаљемо  табеларни приказ
свака страница мора бити овјерена
 
Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене
2. Укупна цијена понуде се исказује
треба платити добављачу.  
3. У случају разлика између јединичних
у складу са јединичним цијенама
4. Јединична цијена ставке
исправљати.                                  
                                                                
                                                                

                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

склопу Универзитетског града у Бањој Луци
приказ вишка радова (excel документ) за верификацију

овјерена и потписана. 

изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се
понуде се исказује са ПДВ-ом и садржи све накнаде који

између јединичних цијена и укупног износа, исправка
цијенама. 
ставке се не сматра рачунском грешком, односно

                                 
                                                                 
                                                                _______________________________________

                              Овјерен потпис овлашћене особе

Луци, те вам у прилогу 
верификацију, при чему 

мора се навести цијена. 
накнаде који уговорни орган 

исправка ће се извршити 

односно не може се 

_______________________ 
особе понуђача 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЈЕРЉИВЕ

Информација која је 
повјерљива 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                

                                                   

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 
у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 
информација 

  

  

  

  

                                                                _______________________________________
                                                Овјерен потпис овлашћене особе

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКС 4 

 

 

тих 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 

 

 

 

_______________________ 
особе понуђача 



Изјава о испуњености услова
набавкама БиХ („Службени
 
Ја, доле потписани  __________________
број:___________издатом од
субјекта__________________
број:_________________, чије

адреси____________________
додатних радова на изградњи
Универзитетског града у Бањој
пуном материјалном и кривичном
 

Понуђач  _________________________
представљам, није: 
 

а) Правоснажном судском
дјела организованог криминала
важећим прописима у

 б) Под стечајем или
 ликвидационог поступка

в) Пропустио испунити
осигурања и здравственог
земљи регистрације; 
г) Пропустио испунити
у складу са важећим прописима
 

У наведеном смислу сам упознат
уговора достави документе из
органа и у року којег одреди
Надаље изјављујем да сам
употреба неистините службе
пословању као да су истинити
законима у БиХ, те да давање
способност из члана 45. Закона

 

услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д
Службени гласник БиХ", број: 39/14) 

__________________  (име и презиме), са 
издатом од __________ , у својству представника

__________________(навести функцију и назив привредног
чије сједиште се налази у (г

_________(улица и број), као понуђач у поступку
изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај

у Бањој Луци, а у складу са чланом 45. ставовима
кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

_________________________  у наведеном поступку јавне набавке

Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен
организованог криминала, корупције, преваре или прања
прописима у БиХ или земљи регистрације; 
стечајем или је предмет стечајног поступка или

поступка; 
испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског

здравственог осигурања у складу са важећим прописима
 

испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних
важећим прописима у БиХ или земљи регистрације

сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да
менте из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на
одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став

сам свјестан да фалсификовање службене
службене или пословне исправе, књиге или списа
истинити представља кривично дјело предвиђено

давање нетачних података у документима којима
Закона о јавним набавкама представља прекршај

АНЕКС 5 

а до д) Закона о јавним 

са личном картом 
представника привредног 
привредног субјекта), ИД 

(град/општина), на 
поступку јавне набавке 

смјештај студената у склопу 
ставовима (1) и (4) под 

јавне набавке, којег 

поступку осуђен за кривична 
прања новца у складу са 

поступка или је пак предмет 

пензијског и инвалидског 
важећим прописима у БиХ или 

директних и индиректних пореза 
регистрације. 

понуђача да у случају додјеле 
д) на захтјев уговорног 

 72. став (3) тачка а). 
службене исправе, односно 

или списа у служби или 
предвиђено кривичним 
којима се доказује лична 

прекршај за који су  



 
предвиђене новчане казне од
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за
 
Такође изјављујем да сам свјестан
јавне набавке у складу са чланом
сумње у тачност података датих
изнесених информација код надлежних
 
Изјаву дао: 
________________________
 
Мјесто и датум давања изјаве
________________________
 
Потпис и печат надлежног органа
________________________

 

казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача
КМ за одговорно лице понуђача. 

сам свјестан да уговорни орган који проводи
са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама

података датих путем ове изјаве задржава право
код надлежних органа. 

________________________ 

изјаве: 
________________________ 

надлежног органа: 
________________________  М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понуђача (правно лице) и од 

проводи наведени поступак 
набавкама БиХ у случају 
право провјере тачности 



ИЗ ЧЛАНА

Ја, доле потписани _____________________________ (
број: __________________ издатом
привредног субјекта _____________________________ (
привредног субјекта), И

__________________ (град/оп
понуђач у поступку јавне
павиљона за смјештај студената
проводи уговорни орган Универзитет
Закона о јавним набавкама под

1. Нисам понудио мито ниједном
фази процеса јавне набавке

2. Нисам дао, нити обећао дар
лицу у уговорном органу
службеника, у циљу обављања
требало да изврши, или се
ко посредује при таквом подмићивању

3. Нисам дао или обећао дар
у уговорном органу укључујући
службеника, у циљу да обави
требало да обавља, или се

4. Нисам био укључен у бил
набавкама. 

5. Нисам учествовао у било
предметног поступка јавне

Давањем ове изјаве, свјестан
примања и давања мита и
дужности утврђене у Кривичним

Изјаву дао:                              
______________________                        
Мјесто и датум давања изјаве

_________________________

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

 _____________________________ (име и презиме
издатом од _____________________, у својству

_____________________________ (навести 
ИД број:______________ чије сједиште

рад/општина), адреса __________________ (
јавне набавке додатних радова на изградњи
студената у склопу Универзитетског града у
Универзитет у Бањој Луци, а у складу са чланом

набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке
набавке. 
обећао дар, или неку другу повластицу службеном
органу, укључујући и страно службено лице
обављања у оквиру службеног овлашћења

или се суздржава од вршења дјела које треба извршити
таквом подмићивању службеног или одговорног лица

обећао дар или неку другу повластицу службеном или
укључујући и страно службено лице 

да обави у оквиру свог службеног овлашћења
или се суздржава од обављања радњи, које не треба
у било какве активности које за циљ имају корупцију

било каквој радњи која је за циљ имала
јавне набавке. 

свјестан сам кривичне одговорности предвиђене
мита и кривична дјела против службене и друге
Кривичним законима Босне и Херцеговине.   

:                                М.П.                            Потпис и печат надлежног
                                           ----------------------------------------------

изјаве:                                            

___________________________ 

АНЕКС 6 

НАБАВКАМА 

резиме), са личном картом 
у својству представника 

 функцију и назив 
сједиште се налази у 

__________________ (улица и број), као 
изградњи објекта четвртог 
града у Бањој Луци, којег 

складу са чланом 52. став (2) 
одговорношћу: 

јавне набавке, у било којој 

службеном или одговорном 
лице или међународног 

овлашћења, радње које не би 
треба извршити он, или неко 

одговорног лица. 
службеном или одговорном лицу 

лице или међународног 
овлашћења, радње које би 
не треба извршити. 
имају корупцију у јавним 

имала корупцију у току 

предвиђене за казнена дјела 
и друге одговорности и 

печат надлежног органа: 
----------------------------------------------  


