
Број: ОЗ/1-486 /21 

Мјешовити Холдинг 

"Електропривреда Републике Српске" 
Матично предузеће, а.д. Требиње 

МХ"ЕРС"-МПа.д. Тре00ње СmепеСтепановићаб.б. 89101Требwье 
Тел: +387 {59) 277101; Факс: +387 (59) 277120 www.ers.ba E-mail: elektroprivredo@ers.Ьo 

ЈИБ:4401355450006 ИБ:40135545000б 

Датум: 2З.02.2021. године 

Предмет: ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА МИКРОБИОЛОШКИХ И 

ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА 

Поштовани, 

На основу члана 8. став 1. Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник БиХ" бр. 
З9/14), члана 7. Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса 11 . дио Б Закона 
о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" бр. 66/16) и посебне Одлуке о покретању 

поступка набавке услуга микробиолошких и хемијских анализа, број : ОЗ/1-486-1/21 од 
11.02.2021. године, савјесно, са пажњом доброг привредника, у разумном увјерењу да 

дјелујемо у најбољем интересу Предузећа, 

ПОЗИВАМО ВАС 

да доставите Вашу Понуду за пружање услуга микробиолошких и хемијских анализа за 

потребе Мјешовитог Холдинга "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће 

а.д. Требиње: 

1. Општи подаци: 
1.1. Назив и адреса Уговорног органа: МХ "Електропривреда Републике Српске" -

Матично предузеће а .д. Требиње, Степе Степановића бб, 89101 Требиње 

1.2. ЈИБ уговорног органа: 4401355450006 ИБ уговорног органа: 401355450006 

1.З. Тел: +З8759/277-101; Факс: +З8759/277-19З, www.ers.ba 

1.4. Контакт особа: Драгомир Риђешић, Тел: +З8759/277-271,e-mail: dridjesic@ers.ba 

1.5. Уговорни орган нема података о привредним субјектима који су искључени из 

поступка јавне набавке због постојања сукоба интереса, у складу са чланом 52. 
Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" бр . З9/14). 

1.6. Број набавке из Плана јавних набавки: 

2.70 Услуге микробиолошких и хемијских анализа 

1.7. Поступак за додјелу уговора: посебан режим за провођење поступка и додјеле 

уговора о јавној набавци (услуге из Анекса 11 . дио Б Закона о јавним набавкама) 
1.8. Врста уговора о јавној набавци: Услуге 

1.9. Процјењена вриједност јавне набавке: 12.000,00 КМ 
1.10. Закључивање оквирног споразума: Не 

Реzистровоно код Основног С)!до у Требињу, Рјеwењем број Об2-0-РЕГ·18·000517 од 20.12.2018.rод., под ма11<чним 
реrистарским бројем 01756192 

Жиро рачуни: 

НЛБ Развојно бонно о.д. Бањо Луко: 562·00/UЮООО195-03,Ново бонно о.д. Бањо Луко: S55..Q09.0()(I03093·95 
Сбербонн о.д. Бањо Луно: 567·443·10000445-42, Unl Credit Bonk о.д. Бањо Луко: 551-030.00010905-37, Комерцијално 

банко о.д. Бањо Лука: 571-080-00000045-88, lntcsa S<inoaolo banka" n.n ran•l~•n· 1 ~л.011.onno~can n~ 



Опис предмета набавке и техничке спецификације: 

Предмет овог поступка јавне набавке је набавка услуга микробиолошких и хемијских 

анализа, у складу са Правилником о начину спровођења здравственог надзора ("Службени 

гласник РС" број: 113/10), Правилником о микробиолошкој чистоћи ("Службени гласник РС" 
број: 20/12) и Правилником о микробиолошким критеријима за храну ("Службени гласник 
РС" број: 11/13). 

У складу са чланом 38. став (1) Закона о јавним набавкама БиХ ("Службени гласник 
БиХ11 бр. 39/14), обавјештавамо Вас да је предметна набавка у Јединственом ријечнику 
јавних набавки - ЈРЈН, означена са шифром: 85000000-9 Здравствене и услуге социјалне 

медицине. 

Евиденциони број ове набавке у МХ ЕРС-Матичном предузећу а.д. Требиње је 486/21. 
Техничка спецификација је детаљно описана у Анексу 2. - Образац за цијену понуде. 

Период на који се закључује Уговор: 

Период на који би се закључио будући уговор је 12 мјесеци, а његова дужина је 

предвиђена на бази досадашњих искустава. 

Критеријум за избор понуде: 

У складу са чланом 64. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама ("Службени гласник 
БиХ11 бр. 39/14), критеријум за избор понуде је најнижа цијена, са понуђеним износом 

попуста. 

Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити: 

Минимални услови за квалификацију понуђача, који се доказују изјавама понуђача 

овјереним код надлежног органа: 

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

• Изјава у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама 
У случају да понуду доставља група понуђача, дужна је доставити оргинал или копију 

(овјерену од стране надлежног органа) правног акта о удруживању у Групу понуђача ради 

учешћа у овом поступку јавне набавке (са периодом важења не мањим од периода важења 

закљученог уговора о предметној набавци), а претходно наведене изјаве је потребно 

доставити за сваког члана групе понуђача појединачно. 

Изабрани понуђач (или група понуђача) је дужан доставити доказе о 

квалификованости (у оригиналу или копији овјереној од стране надлежног органа), у року 

од 9 (девет) дана , након што сви понуђачи буду обавјештени од стране уговорног органа. 

Уговорни орган ће одбацити понуду, ако понуђач није доставио тражене доказе или је 

доставио непотпуне доказе или је лажно представио информације које су доказ испуњења 

услова из чланова од 45. до 51. Закона о јавним набавкама. 
Уговорни орган ће одбити понуду понуђача у складу са одредбама члана 52. став 1. 

Закона о јавним набавкама. 

Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи требају испунити 
следеће минималне услове: 

• Техничка опремљеност, оспособљеност и мјере којима располаже понуђач 

услуга морају обезбједити несметано извршење конкретних услуга и 
обезбјеђење квалитета. 

• Понуђач је овлаштен од стране надлежног органа (министарства) за пружање 
предметних услуга . 

Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на основу 
изјаве понуђача о техничкој опремљености и оспособљености и мјерама којима располаже 
понуђач овјерене од стране надлежног органа, те копије документа издатог од стране 
надлежног органа (министарства), овјерене печатом понуђача, којом се Понуђачу одобрава 



вршење предметних услуга. 

Период важења понуде (опција понуде}: 

У складу са чланом 58. и 60. Закона о јавним набавкама БиХ, Ваша Понуда мора 
садржавати датум понуде и мора бити потписана и овјерена печатом, са роком важења 60 
дана. 

Начин достављања понуде: 

Понуда мора бити запакована у коверти, на којој је назначено: назив и адреса 

Уговорног органа; назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте; евиденцијски 

број набавке; назив предмета набавке : "Понуда за пружање услуrа микробиолошких и 

хемијских анализа"; назнака: "Не отварај". 

Понуда може бити предата непосредно на протоколу МХ ЕРС-Матичног предузећа у 

Требињу, најкасније до рока за доставу Понуде. 

Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом између понуђача и уговорног 

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

Понуда се израђује на начин да чини цјелину. Понуда се чврсто увезује на начин да 

се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Странице понуде се означавају 

бројем на начин да је видљив редни број странице. Понуда се пише неизбрисивом тинтом. 

Адреса на коју се доставља понуда: 

Вашу Понуду требате доставити на протоколу МХ ЕРС-Матичног предузећа а.д. 

Требиње, Ул: Степе Степановића бб, 89101 Требиње. 

Крајњи рок за доставу понуде: 

Вашу понуду морате доставити најкасније до 10.03.2021. године до 11:00 часова, на 
протоколу МХ ЕРС-Матичног предузећа а.д. Требиње, Ул: Степе Степановића бб, 89101 
Требиње. Понуде се подносе непосредно или поштом, препоручено. 

Контакт особа: 

За све остале додатне информације Понуђачима у вези предметне набавке, контакт 

особа је: Драгомир Риђешић, телефон: 059/277-271, e-mail: dridjesic@ers.ba. 
У складу са чланом 7. став (З) Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из 

Анекса 11 . дио Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" бр. 66/16), овај Позив 
за доставу понуда објавиће се на званичној WEB страници ЕРС-а (www.ers.ba). 

С поштовањем, 

За УПРАВУ ДРУШТВА 

ог директора 

Достављено: 

~~~~··~~{j.~r.:·~~~~:·~~~"··~~~. 
понуђачима, ~ r 
Дирекцији за економско-финансијске и комерцијалне послове, 
Дирекцији за Опште послове, 

а/а. 
Прилог: 

Образац за доставу понуде 

Образац за цијену понуде 

Образац Изјаве о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) 3акона о јавним 
набавкама {"Службени гласник БиХ'~ број: 39/14} 
Образац Изјаве у вези члана 52. став {2} 3анона о јавним набавкама 
Образац Изјаве о техничкој опремљености и оспособ.љености 



Анекс1 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Број набавке : 

УГОВОРНИ ОРГАН: МХ "Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. 

Требиње, Степе Степановића бб, 89101 Требиње 

ПОНУЂАЧ*." ... " ........ ".""."."" .. "".""." ........ " ."." .... " " .. " " ..... " ... ""." " ... " ...... "" ... "" .... " .. 
(Уписује се назив понуђача, адреса понуђача, ЈИБ и ИД број понуђача, назив банке код које 

има отворен рачун и број банкарског рачуна) 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове 

групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива 

понуђача који је представник групе понуђача уписује и се податак да је то представник 

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

набаве. 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

Име и презиме 

Адреса 

Телефон 

Факс 

E-mail 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА* 

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник 

групе понуђача. 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на сајту Уговорног органа 

дана _ .02.2020. године, достављамо понуду и изјављујемо следеће: 

1. У складу са садржајем и захтјевима Тендерске документације бр. 03/1- - /20, 
овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или 

ограничења. 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за пружање 

услуга, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, 

критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је " .. """"""."."".""".""""""""".""."""""" ." ""КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је. " "."""."""."""."."""".""" " ". " """""""""" КМ 

Цијена наше понуде, са укљученим попустом је"""" . ". """""""." . "" .. """ " .". """.".КМ 

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)"". ". ""."" ."".""" .. "".""." ."""" " " .. КМ 

Укупна цијена за уговор је .. " .. ""."" "."."." " .. ".""" ........ " .... """ .. "."" .. " ."."" .... " ... " ... КМ 

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу 

са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове 

Изјаве и Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде. 

4. Примјена преференцијалног третмана домаћег у сврху поређења понуда: 



Опција 1: (а) примијена uјеновног преференцијалног третмана је искључиво у сврху 
поређења понуда, 

б) приликом обрачуна цијена понуда, у сврху поређења понуда, умањити цијене 

домаћих понуда за преференцијални фактор домаћег од 30% у поступцима јавних 
набавки код којих је објављено обавјештење о набавци или упућен позив 

кандидатима/понуђачима за поступке који немају обавјештење о набавци у периоду 

од 01.06.2020. до 01.06.2021. године, 
в) У сврху овог става, домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица 

са сједнштем у Босни и Херцеговини и која су регистрована у складу са законима у 

Босни и Херцеговини и код којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% 

укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из Босне и Херцеговине, а у 

случају уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење 

уговора су резиденти из Босне и Херцеговине. 

(2) Преференцијални третман из става (1) за понуђаче из држава потписница 

Споразума о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној 

трговини (ЦЕФТА 2006) примјењиваће се у складу са одредбама тог споразума. 

(3) У сврху става (2), примјена преференцијалног фактора је искључена у односу на 
понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у државама 

потписницама ЦЕФТЕ и која су регистрована у складу са законима у државама 

потписницама ЦЕФТЕ и код којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% 

укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из држава потписница ЦЕФТЕ, 

а у случају уговора о услугама радовима, најмање 50% радне снаге за извршење 

уговора су резиденти из држава потписница ЦЕФТЕ. 

(4) У сврху става (1), домаћом понудом се сматра и понуда коју подноси група 
понуђача коју чине правна или физичка лица са сједиштем у државама потписницама 

ЦЕФТЕ и која су регистрована у складу са законима у државама потписницама ЦЕФТЕ 

и најмање једно правно или физичко лице са сједиштем у Босни и Херцеговини које је 

регистровано у складу са законима у Босни и Херцеговини, и код којих, у случају 

уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба имају 
поријекло из Босне и Херцеговине, а у случају уговора о услугама радовима, најмање 

50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и Херцеговине. 

Опција 2: На ову понуду се не примјењују одредбе о преференцијалном третману 
домаћег. 

Као доказ за примјену префернцијалног третмана домаћег се прихвата акт надлежног 

органа о резидентности. 

1. Ова понуда важи 30 (тридесет) дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. 

до [""./"."/".".".] (датум). 
2. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се 

доставити доказе о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком 

регистру или посебну изјаву или референцу којом доказујемо право да се 

професионално бавимо одређеном дјелатношћу. 

Име и презиме лица које је овлаштена да представља понуђача:["""." .. """"".""""] 

Потпис овл а штеног лица: [""""""""""""."".] 

Мјесто и датум:["""""""".""".""""""" .. ] 
Печат предузећа: 

Уз понуду је достављена слиједећа документација: 
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 



Анекс 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - УСЛУГЕ 

Назив понуђача ........................................................................................................................ . 

Понуда бр .......... """"""""".""."."." ....... ". 
Јединична 

Укупна цијена 
Јединична Укупна цијена цијена по 

Р.б цијена по по сrавци без Понуђени сrавци без 
по ставци без 

Опис тражених услуга Опис понуђених услуrа Јед.мј. Количина ПДВ-а са 
ставци без ПДВ-а попуст пдв-аса 

ПДВ-а (5х6=7) попустом 
попустом 

(6-8--9) 
(5х9= 10) 

1 2 з 4 5 б 7 8 9 10 
1 Брис руку радника ком 24 
2 Брис радних површина ком 36 
3 Узимање брисева ком 60 

4 Узорковање животних намирница 
ком 24 

(по 2 узорка из ресторана) 
Микробиолошка анализа готових 

5 јела (listeгiae moпocitogenes, ком 12 
salmonella spp.) 

6 
Микробиолошка анализа производа 

ком 12 
од меса (listeгiae) 

7 
Микробиолошка анализа производа 

ком 12 
од млијека (listeriae, Е coli) 

Микробиолошка анализа 

8 
конзервираних производа 

ком 12 
(sulfitored. Klostridije, aerobne 
mezofilпe bakterije) 

9 
Физичко - хемијска анализа 

ком 12 
производа од меса 

10 
Физичко - хемијска анализа 

ком 12 
производа од рибе 

11 
Физичко - хемијска анализа 

ком 12 
производа од млијека 

12 Стручно мишљење на исправност ком 12 
13 Узорковање воде ком 12 

14 Физичко-хемијски преглед (основни) 

воде 
ком 12 

15 Микробиолошки преглед воде ком 12 
16 Стручно мишљење - воде ком 12 

Санитарни преглед радника 

17 (брисеви грла, носа и ком 16 
бактериолошки преглед столице) 



Р.б 

18 

Јед14нмчна 
Укуnна цијена 

Јединична Укупна цијена цијена по 

цијена по по ставци без Понуђени ставци без 
по ставци без 

Опис тражених ycnyra Опис понуђених ycnyra Јед.мј. Количина ПДВ-а са 
ставци без ПДВ-а попуст ПДВ-аса 

ПДВ-а (S х6=7) попустом 
попустом 

(б-8=9) 
(Sx 9 =10) 

Посебна едукација радника ком 8 
Укупна цијена без ПДВ-а : 

Понуђени попуст: 

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а: 

Износ ПДВ-а: 

Укупно са ПДВ-ом: 

Напомена : Потпис понуђача ... """" .. """"."".""" ... "." .... " ....... . 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити ~nонуђачу. Уговорни орган не смије имати никаке додатне трошкове осим 

оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између једин ич них цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у складу са јединичним цијенама. 

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



Анекс 3 
Изјава 

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

Ја, ниже потписани ...... "" ........ " .......... " ................. " ... (Име и презиме), са личном картом 

".................................. 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 

понуђач у поступку јавне набавке ... "."."."" .. "." .. ""."." .. "." .... "."" .. ""."." ..... " .... " ......... "" ........... " .. " 
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

." .. "" .... " ..... "."" ........................... "" ........ "" ........ (Навести тачан назив уговорног органа), за који је 
објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 

................................................... у "Службеном гласнику БиХ" број: .................. ""." .. "." ...................... , а 
у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
Понуђач .... " ......... " .. " .......... "" ....... " ...................... " ............. у наведеном поступку јавне набавке, 

којег представљам, није: 

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела 

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

прописима у БиХ или земљи регистрације; 

б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог 

поступка; 

в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 

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

складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави 

документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег 
одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став {3) тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 

пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 

законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична 

способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су 

предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак 
јавне набавке у складу са чланом 45. став {б) Закона о јавним набавкама 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 изја ве: 

·························································· 
Потпис и печат надлежног органа: 

............................................................ м.п . 



Анекс4 

Изјава 

у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама 

Ја, ниже потписани ...................................................... (Име и презиме), са личном картом 

.................... ....... ......... 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 
понуђач у поступку јавне набавке ....... ... ... ... .................................................................... " .. 
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

.............................................................................. (Навести тачан назив уговорног органа), за који је 
објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 

................. "" ......... ..................... у "Службеном гласнику БиХ" број: ................................................ , а 
у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било 

којој фази процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, 

радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба 

извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или 

одговорног лица. 

З. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном 

лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 

службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које 

би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба 

извршити . 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 

набавкама . 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 

предмета поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривичн дјело 

давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности 

утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине. 

Изјаву дао: 

Мјесто и датум давања изјаве: 

Потпис и печат надлежног органа: 

м.п. 



Анекс 5 
Изјава 

у вези члана 50. став (1) тачка е) Закона о јавним набавкама 

Ја, нижепотписани .. " ....... "" ... " ....... " ....... .................. (Име и презиме), са личном картом 

.................. ......... ......... издатом од ........................... ...... " ................. . , у својству представника 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(Н 
авести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД 

број :" .............. " ....... "." ...... " ...... чије сједиште се налази у 

(Град/општина), на адреси (Улица и број), као 

понуђач у поступку јавне набавке 

... ...... ................................................ "................................................. (Навести тачан назив и врсту 

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

....... " ............... ...................................................... (Навести тачан назив уговорног органа), за који је 

објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: 

................... " ............... "." ..... "... u "Службеном гласнику БиХ" број: 

...................................................... , а у складу са чланом 50. став (1) тачка е) Закона о јавним 

набавкама, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Понуђач ......... " ................... ............ " ..................................... у наведеном поступку јавне набавке, 
посједује техничку опремљеност и оспособљеност и располаже мјерама које обезбјеђују 

несметано извршење понуђених услуга и обезбјеђење квалитета. 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба 

неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као 

да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да 

давање нетачних података у документима којима се доказује техничке и професионалне 

способности из члана 50. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су 

предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђаче (правно лице) и од 
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 

Изјаву дао: 

Мјесто и датум давања изјаве: 

············································· ············· 

Потпис и печат кандидата : 

мл. 

························································· 


