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1. ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 
 
Број:    ЈН/05-3.229-1/16 
Датум, 10.02.2016. године 
 
У име Универзитета у Бањој Луци  позивамо вас да доставите понуду у оквиру 
преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци. Процедура јавне набавке ће 
се обавити у складу са чланом 24. став (1) тачка а), чланом 28. став (1) Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14), (у даљем тексту: Закон) и 
подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском 
документацијом (у даљем тексту: ТД). 
  
Преглед процеса подношења понуда 
 
Овај поступак има три главне фазе: квалификациону фазу - подношења почетних 
понуда, преговарачку и фазу подношења коначних понуда. 
 
Фаза бр. 1 ПОДНОШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ ПОНУДА 
 
1.1. Kвалификација –позив са квалификационим условима 

 
Позивамо вас да по преговарачком поступку и у складу са тендерском документацијом 
поднесете ваше захтјеве  за учешће у преговарачком поступку набавке.  
 
Уз захтјев за учешће у фази квалификација потребно је да доставите сву 
квалификациону документацију наведену овим тендерским документом (ФАЗА 
БР.1 КВАЛИФИКАЦИЈА – УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ). Све захтјеве за 
учешће / понуде дужни сте доставити у складу са критеријумима који су наведени у 
овој тендерској документацији.  
 
Понуде које нису достављене у складу са захтијевима из ове тендерске докумeнтације 
биће одбачене као неприхватљиве. Након пријема понуда до рока назначеног у позиву 
Комисија за јавне набавке ће на састанку извршити преглед свих захтјева за учешће 
који су пристигли од понуђача - кандидата како би извршила селекцију 
квалификованих понуда.  
Након тога квалификованим понуђачима биће упућени позиви за преговоре. 
 
1.2. Позив на подношење почетних  понуда 

 
Рок за подношење захтјева за учешће, односно квалификационе документације са 
почетном понудом је најкасније до 16.02.2016. године (уторак), до 11.00 часова. 
Понуде се достављају поштом или лично, на адресу Универзитет у Бањој Луци, 
Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. 
 
Након пријема захтјева за учешће, са квалификaционом документацијом и почетним 
понудама, Комисија уговорног органа ће извршити преглед  истих како би се увјерила 
да су услови за учешће задовољени и да су понуде квалификоване и прихватљиве.  
О резултатима квалификованости и прихватљивости сви понуђачи ће бити писмено 
обавијештени. Истим актом ће сви понуђачи који су доставили квалификоване и 
прихватљиве понуде бити позвани  на преговоре у заказаном термину. 
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Фаза бр. 2. Преговори 
 
Преговори са понуђачима који су доставили квалификоване и прихватљиве 
понуде биће одржани 17.02.2016. године (сриједа) са почетком у 11.00 часова, у 
просторијама уговорног органа, зграда администрације, сала за састанке, 
Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. 
Преговори са квалификованим понуђачима биће одржани оним редослиједом 
којим су запримљене понуде.  
 
Након окончања фазе преговарања, уговорни орган ће доставити позиве за подношење 
коначних  понуда свим квалификованим понуђачима. 
 
Фаза бр. 3  Позив за подношење коначних понуда и оцјењивање коначних понуда 
 
Након закључења преговора, уговорни орган шаље позив за подношење коначних 
понуда оним кандидатима са којима је преговарао. Кандидати, подносе коначне понуде 
које прегледа уговорни орган како би се осигурало да кандидати задовољавају захтјеве 
за учешће и да су понуде задовољавајуће. 
 
Планирани крајњи рок за достављање коначних понуда је 22.02.2016. године 
(понедељак) до 11.00 часова. 
 
Прихватљиве коначне понуде оцјењује уговорни орган и додијељује уговор само 
једном понуђачу. Сваки понуђач може доставити само једну понуду.  
 
Услови за квалификацију: Да би били позвани на тендер, кандидати морају 
задовољити минималне услове из чл. 45-52 Закона о јавним набавкама БиХ који су 
наведени у дијелу тендерске документације ФАЗА БР.1 КВАЛИФИКАЦИЈА – 
УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ  
 
У оквиру Тендерске документације осим овог Позива, налазе се Упутства за понуђаче, 
са детаљима о предмету набавке, као и о самом поступку те Обрасци, које понуђачи 
попуњавају ради достављања понуда.  
 
Критеријум за оцјену коначних понуда је најнижа цијена. 
 
Понуде морају важити најмање 90 (деведесет) дана након отварања понуда.  
 
Захтјев за учешће мора бити достављен у запечаћеној коверти, уручен лично или 
званичном поштом, на адресу: 
 
Универзитет у Бањој Луци  
Булевар војводе Петра Бојовића 1А,78000 Бања Лука 
и бити јасно означен натписом: 
„Понуда за јавну набавку извођења радова на санацији крова на згради 
Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, број 
набавке: 05-1.229/16“ 
- назнака Не отварати - отвара Комисија 
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Рок за достављање захтјева за учешће, квалификационе документације и 
почетних понуда по преговарачком поступку је  16.02.2016. године (уторак), до 
11.00 часова.  
 
Сваки понуђач који има оправдани интерес за додјелу уговора о јавним набавкама и 
сматра да је уговорни орган у току конкретног поступка додјеле уговора извршио 
повреду једне или више одредаба Закона или релевантних подзаконских аката, има 
право да уложи приговор на дати поступак на начин и у временском року који је 
одређен у члану 101. Закона.  
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2. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
2.1. Подаци о уговорном органу 
 
Уговорни орган: Универзитет у Бањој Луци  
Идентификациони број: 4401017720006 
Детаљна адреса за коресподенцију: Универзитет у Бањој Луци 
                  Булевар војводе Петра Бојовића 1А 
                78000 Бања Лука 
        Телефон: 051/326-004 
                  Факс: 051/326-009 
                    Е-mail: slnabavke1@unibl.rs 
 
2.2. Подаци о особама задуженим за контакт 
 
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица која су овлашћена 
да воде комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:  
 
Доц. др Саша Чворо, тел: 051/462-543, е-mail адреса: 4plus.arhitekti@gmail.com 
Марина Вишковић, тел/факс 051/326-004, е-mail адреса: slnabavke1@unibl.rs 
 
Комуникација и сва друга размјена информација између уговорног органа и понуђача 
обављаће се у писаном облику, путем поште, телефакса, електронске поште/е-поште 
или комбинацијом тих средстава. 
 
2.3. Попис привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса 
 
На основу члана 52. став (4) Закона, не постоје привредни субјекти са којима уговорни 
орган не може закључивати уговоре 
 
2.4. Редни број набавке 
 
Набавка није предвиђена Планом јавних набавки, па је стога, у складу са чланом 17. 
став (1) Закона, донесена посебна Одлука о покретању поступка набавке Управног 
одбора Универзитета у Бањој Луци број: 03/04-3.224-8/16 од 02.02.2016. године. 
 
2.5. Подаци о поступку јавне набавке 
 
Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објаве обавјештења о 
набавци 
 
Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а: 35.000,00 КМ. 
 
Врста уговора о јавној набавци: Радови 
 
Није предвиђено закључивање Оквирног споразума. 
 
Понуђачима није дозвољено да достављају алтернативне понуде.  
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Један понуђач може доставити само једну понуду. Достављање алтернативне понуде, 
или више алтернативних понуда од стране једног понуђача је разлог за одбијање тог 
понуђача. 
 
3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 
3.1. Опис предмета набавке 
 
Предмет јавне набавке су радови на санацији крова на згради Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци. 
 
Ознака и назив из ЈРЈН: 45261900-3 (Радови поправка и одржавања крова). 
 
3.2. Количина предмета набавке 
 
Понуду је потребно доставити за радове из АНЕКСА 4 - ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ 
ПОНУДЕ – РАДОВИ, који је саставни дио позива. 
 
3.3. Рок извођења радова  
 
Рок извођења радова је 7 (седам) дана од дана закључења уговора. 
Мјесто извођења радова је Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет 
Универзитет у Бањој Луци, Војводе Степе Степановића 77/3, Бања Лука. 
 
3.4. Гарантни рок 
 
Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 24 мјесеца од дана 
потписивања Записника о пријему, а гаранција на уграђени материјал према 
произвођачкој декларацији. 
 
3.5. Обилазак локације 
 
Одлазак на лице мјеста организује се на захтјев понуђача.  
Заинтересовани понуђач се треба обратити контакт особама из тачке 2.2. овог позива, 
да би се одредио термин обиласка лица мјеста. Све трошкове обиласка сносе понуђачи. 
 
3.6. Начин плаћања 
 
Плаћање одабраном понуђачу ће се извршити у року до 20 дана по потписивању 
записника о пријему радова и уредно испостављеној документацији за плаћање. 
Плаћање предметне набавке ће се извршити из властитих средстава Факултета. 
 
ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА КАНДИДАТЕ/ПОНУЂАЧЕ  
 
Начин комуникације са кандидатима/понуђачима 
Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) између  уговорног 
органа и кандидата/понуђача треба се водити у писаној форми, на начин да се иста 
доставља поштом, или лично на адресу назначену у тендерској документацији.  
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Посебно, комуникација и размјена информација ће се вршити путем факса или е-maila 
уз обавезу да се иста прослиједи свим кандидатима. 
 
Припрема захтјева за учешће/понуде  

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

критеријумима који су постављени у овој тендерској документацији. Захтјеви/понуде 
које нису у складу са овом тендерском документацијом ће бити одбачене као 
неприхватљиве.  
 
Кандидати сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових 
захтјева/понуда. Уговорни орган не сноси никакве трошкове кандидата у поступку 
надметања.  
 

 Захтјеви/понуде требају бити откуцани или написани неизбрисивом тинтом. Сви 
листови захтјева морају бити чврсто увезани, са означеним страницама.  Под чврстим 
увезом подразумијева се сваки увез који онемогућује накнадно вађење или уметање 
листова, било да је понуда увезана у књигу, било да је овјерена јемствеником. Сви 
листови захтјева осим неизмијењене одштампане литературе требају бити парафирани 
или потписани од стране овлашћених лица (у даљем тексту “овлашћена лица”). Све 
допуне и измјене захтјева/понуде морају бити читљиве и парафиране од стране 
овлаштених лица. Осим тога, у случају да захтјеве/понуде достављају групе понуђача, 
уз захтјев се мора доставити и пуномоћ којом се наведене особе/лица овлашћују да 
представљају групу понуђача у току поступка набавке (пуномоћ може такође 
садржавати и овлаштење за потписивање уговора).  
 
Захтјеви се достављају у оригиналу.  
 
4. ФАЗА БР. 1. КВАЛИФИКАЦИЈА - УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ 
 
 
Услови: 
 
У складу са чланом 45. став (1) Закона, понуђач је дужан у сврху доказивања личне 
способности 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; 
в) 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; 
г) 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. 
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Докази: 
 
У сврху доказивања услова из тачки а) до г) понуђач је у понуди дужан доставити 
попуњену и код надлежног органа (орган управе или нотар) овјерену изјаву, која је 
саставни дио ТД. 
 
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити 
овјерену изјаву. 
 
Понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања наведеног услова за 
квалификацију, уколико се у понуди не достави наведена Изјава, на начин на који је 
тражено. 
 
У случају да уговорни орган буде имао сумње о постојању околности везаних за личну 
способност понуђача, исти ће се обратити надлежним органима с циљем прибављања 
потребних информација у предметном поступку.  
 
Понуђач који буде одабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке је дужан 
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то: 
 
а) извод из казнене евиденције надлежног суда да 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. За понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине 
не тражи се посебна надовјера докумената који се захтијевају у ставу (2) члана 45. 
Закона;  
 
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; 
 
в) 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.  
 
г) 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 својe 
репрограмиране обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза 
или одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно 
прије достављања понуде, при чему таква динамика плаћања није у складу са 
склопљеним репрогамом, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје 
обавезе и  тај понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.  
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Докази који се захтијевају, наведени у овој тачки ТД, морају бити оригинали или 
овјерене копије, с тим да датум издавања оригинала не смије бити старији од три 
мјесеца рачунајући од дана достављања понуде, а доставља их изабрани понуђач у року 
не дужем од 5 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача. Докази 
морају бити физички достављени на протокол уговорног органа најкасније пети дан по 
пријему одлуке о избору најповољнијег понуђача, у радном времену уговорног органа 
(понедјељак-петак од 8:00 до 16:00 часова), те за уговорни орган није релевантно на 
који су начин послати. Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају 
садржавати потврду да је у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже 
ТД, а у складу са релевантним прописима. Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати 
све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао лажну 
изјаву из члана 45. Закона. 
  
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у 
погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.  
 
Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке 
уколико може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у 
посљедње три године, ако су постојали посебно значајни разлози и/или недостаци који 
се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до његовог 
пријевременог раскида (напр. 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 претрпио уговорни орган), или 
других сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног 
субјекта (докази у складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).   
                             
ОСТАЛИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 
 
Да би учествовали у процедури јавних набавки понуђачи требају да имају право на 
обављање професионалне дјелатности која је у вези са предметом  набавке, у складу са 
чланом 46. Закона. 
 
Услови                                                                                                                                                                  
 
Понуђач треба уз понуду доставити документацију којом потврђује да испуњава  
услове тражене ТД , и то:  
  
У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, у складу са чланом 
46. Закона, понуђач мора доставити: 
 

a) доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у 
земљи у којој је регистрован или да обезбиједи посебну изјаву или потврду 
надлежног органа којом се доказује његово право да обавља професионалну 
дјелатност, која је у вези са предметом набавке. Достављени докази се признају, без 
обзира на којем нивоу власти у БиХ су издати.  

 
Докази                     
 
Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене копије, с тим да датум 
издавања оригинала не смије бити старији од три мјесеца рачунајући од дана 
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достављања понуде. У случају да се у понуди не доставе наведени докази о 
способности обављања професионалне дјелатности из ове тачке ТД или се не доставе 
на начин како је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због  
неиспуњавања наведених услова за квалификацију. 
 
Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе, унутар групе понуђача, 
мора испуњавати услове у погледу професионалне способности и докази се достављају 
за сваког члана групе. 
 
Услови     
 
У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни 
орган ће одбити понуду уколико је понуђач који је доставио понуду, дао или намјерава 
дати садашњем или бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног 
износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или 
на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми 
обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима 
за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке.  
 
Докази       
 
Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито 
нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Изјава 
мора бити овјерена од стране надлежног органа (орган управе или нотар). Изјава је 
прилог тендерској документацији (Анекс 7).  
 
Уговорни орган може у писаној форми тражити од кандидата да појасни документе које 
је доставио а да не мијења суштину свога захтјева, и то у року који одреди уговорни 
орган.   
 
Кандидати ће бити исти дан обавијештени о одлукама у вези са резултатима 
квалификација.   
 
Одабрани кандидати који испуњавају минималне услове које је утврдио уговорни 
орган, биће позвани да учествују у преговорима о техничким, економским и другим 
аспектима уговора.  
 
4.1. МЈЕСТО, ДАТУМ И ВРИЈЕМЕ ДОСТАВЉАЊА ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ  
 

1. Рок за достављање захтјева за учешће са квалификационом документацијом и 
почетном понудом истиче дана 16.02.2016. године (уторак), до 11.00 часова. 
Сви захтјеви који буду достављени након истека наведеног рока ће бити 
кандидату/понуђачу враћени неотворени.  

               
2. Захтјеви се достављају на сљедећу адресу: Универзитет у Бањој Луци, Булевар 

војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. 
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5. ФАЗА БРОЈ 2: ПОДНОШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ  ПОНУДА 
 

Понуђачи које је позвао уговорни орган обавезни су да припреме почетне понуде у 
складу са захтјевима који су утврђени у овој тендерској документацији. Понуде које  
нису у складу са овом тендерском документацијом ће бити одбијене као 
неприхватљиве.    
 
Сваки понуђач може доставити само једну почетну понуду.   
 
Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених 
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму. При припреми 
понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. 
Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације. 
 
Понуда треба да садржи квалификационе документе и попуњене сљедеће анексе: 
 
а) Образац за понуду (Анекс 1), 
б) Изјава понуђача (Анекс 2), 
б) Опште информације о понуђачу (Анекс 3), 
в) Образац за цијену понуде-радови (Анекс 4), 
г) Повјерљиве информације (Анекс 5), 
д) Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона (Анекс 6), овјерава орган управе 

или нотар, 
ђ) Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона (Анекс 7), овјерава орган управе или 

нотар,  
ж) Нацрт уговора – (Анекс 7), 
е) Доказ о способности обављања професионалне дјелатности, на основу члана 46. 

Закона, односно доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом 
регистру у земљи у којој је регистрован или да обезбиједи посебну изјаву или 
потврду надлежног органа којом се доказује његово право да обавља професионалну 
дјелатност, која је у вези са предметом набавке. Достављени докази се признају, без 
обзира на којем нивоу власти у БиХ су издати. 

 
Понуда треба да садржи све тражене документе наведене у овом позиву, на начин и у 
форми утврђеној у овом позиву.  

 
Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем  понуде. Уговорни 
орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 
 
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 
тинтом. Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити 
израђена на начин да чини цјелину, онда се израђује у два или више дијела. Исправке у 
понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене потписом понуђача, 
уз навођење датума исправке. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући 
накнадно вађење или уметање листова. Понуда мора бити чврсто увезана и све стране 
понуде нумерисане и потписане. Под чврстим увезом се подразумијева да понуде 
морају бити увезане/укоричене у књигу или да понуда буде увезана у фасциклу са 
металним механизмом или увезана спиралним увезом и уз то осигурана јамствеником 
чији су крајеви причвршћени на првој или посљедњој страни утиснутим жигом или 
наљепницом овјереном печатом понуђача, како се не би манипулисало страницама 
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понуде. Уколико понуда не буде чврсто увезана и нумерисана на горе наведени начин 
иста ће се сматрати неприхватљивом и биће одбачена из даљњег поступка набавке. 
 
Ако је понуда израђена у два или више дијела, сваки дио се чврсто увезује на начин да 
се онемогући накнадно вађење или уметање листова на напријед описани начин. 
 
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. Ако је понуда израђена од више дијелова понуђач мора у садржају понуде 
навести од колико се дијелова понуда састоји. 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 сљедећи дио започиње редним бројем којим 
се наставља редни број странице којим завршава претходни дио. Изузетно од 
претходног става, понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани 
на начин да је обезбијеђен 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 овој ТД. Ако понуда садржи штампану 
литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно нумерисане бројеве, онда се ти 
дијелови понуде не морају додатно нумерисати. 
 
Понуда се доставља у оригиналу и у затвореној коверти на адресу уговорног органа: 
Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. На 
коверти понуде мора бити назначено: 
       - назив и адреса уговорног органа, 
 - назив и адреса понуђача у горњем лијевом углу коверте, 
 - назив и број предмета набавке, односно назнака: „Понуда за јавну извођења 

радова на санацији крова на згради Архитектонско-грађевинско-геодетског 
факултета Универзитета у Бањој Луци, број набавке:  05-1.229/16“.  

 - назнака Не отварати - отвара Комисија. 
 
Понуђач може измијенити или допунити своју понуду само прије истека рока за 
достављање почетне понуде. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и 
основна почетна понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни 
почетне понуде. Понуђач може у истом року одустати од своје почетне понуде, 
достављањем уговорном органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин 
као и почетна понуда, са назнаком да се ради о одустајању од почетне понуде. У том 
случају почетна понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 
 
Понуда мора важити у трајању од 90 дана, рачунајући од истека рока за подношење 
понуде. У периоду важења понуде, уговорни орган може захтијевати од понуђача, у 
писаној форми, да продужи период важења понуде до одређеног рока. Понуђач има 
право одбити такав захтјев. Ако понуђач не одговори на писмени захтјев уговорног 
органа у погледу продужења периода важења понуде или не пристане продужити рок 
важења понуде, сматра се да је понуђач одбио захтјев уговорног органа, те се његова 
понуда не разматра у даљњем току поступка. Понуђач који пристане продужити период 
важења понуде, и о томе у писаној форми обавијести уговорни орган, продужава 
период важења понуде. У периоду продужења важења понуде иста се не може 
мијењати. 
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Понуђач мора направити списак информација које би се требале сматрати 
повјерљивим, уколико такве информације постоје (Анекс 5). Укoликo пoнуђaч имa 
пoвjeрљивих инфoрмaциja, уз нaвoђeњe истих, пoнуђaч je oбaвeзaн нaвeсти и прaвни 
oснoв пoвjeрљивoсти. Уколико понуђач достави непопуњен образац повјерљивих 
информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена 
неприхватљивом. Ако понуђач означи повјерљивим податке, који се у складу са чланом 
11. Закона не могу прогласити повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати 
повјерљивим, а понуда понуђача неће бити одбијена. 
 
РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Рок за достављање понуде је 16.02.2016. године, до 11.00 часова. Понуде ће бити 
отворене oд стране Комисије за јавне набавке 16.02.2016. године у 12.00 сати, у 
просторијама уговорног органа, зграда администрације, сала за састанке, Универзитет у 
Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. Понуде које су 
пристигле по истеку овог рока биће враћене понуђачима неотворене. 

 
Рачунање цијене  
 
Понуђачи су дужни своје понуде везане за критерије за додјелу уговора понудити у 
фиксном износу. Није прихватљиво исказивање понуде у форми распона од... до... 
  
Све цијене требају бити наведене у КМ. Ако се цијене наводе у страној валути, 
наведени износ ће се прерачунати у КМ по курсу који утврђује Централна банка БиХ, 
на дан отварања понуда и задржати по истом курсу све до истека периода важења 
понуде. 
 
Гаранција за понуду 
Не тражи се. 
 
Критеријум за оцјену понуде 
Најнижа цијена.                        
 
6. ФАЗА БР. 3 – ПРЕГОВАРАЧКА ФАЗА  

 
Позив на преговарање  
 
Понуђачи који су поднијели прихватљиве почетне понуде се позивају писменим путем 
на преговоре са уговорним органом. 
 
Преговори за фазу са квалификованим понуђачима биће одржани дана 17.02.2016. 
године (сриједа) са почетком у 11.00 часова.  
 
Преговори се воде са сваким понуђачем одвојено. Преговори са квалификованим 
понуђачима биће одржани оним редом којим су запримљене понуде.   
 
Свим понуђачима ће се поставити исти захтјеви и пружиће им се исте информације. О 
поступку преговора се сачињавају записници.  
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7. ФАЗА БР. 4 - КОНАЧНЕ ПОНУДЕ  
 

Понуђачи који су учествовали у преговорима са уговорним органом ће бити позвани да 
поднесу коначне понуде.   
 
Припрема коначних понуда  
 
Понуђачи су обавезни да припреме коначне понуде у складу са критеријумима који су 
утврђени у овој тендерској документацији. Коначне понуде које нису у складу са овом 
тендерском документацијом ће бити одбијене као неприхватљиве.  
 
Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених 
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћириличном писму. При припреми 
понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. 
Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.  
 
Сваки понуђач може доставити само једну коначну понуду. Није дозвољено да              
добављачи доставе више модалитета понуде, нити више модалитета за подкритеријуме 
критеријуме економски најповољније понуде. 
Садржај коначне понуде чине обрасци наведени у дијелу тендерске документације 
ФАЗА БРОЈ 2: ПОДНОШЕЊЕ ПОЧЕТНИХ  ПОНУДА без квалификационих 
докумената.  

 
Остале одредбе тендерске документације везане за почетну понуду, важе и за коначну 
понуду.  
 
Мјесто датум и вријеме достављања коначних понуда 
 
Коначне понуде се требају доставити на адресу: Универзитет у Бањој Луци, Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука. 
  
Планирани рок за достављање коначних понуда истиче 22.02.2016. године (понедељак) 
у 11.00 часова.  
 
Мјесто, датум и вријеме отварања коначних понуда 
 
Јавно отварање коначних понуда ће се одржати дана 22.02.2016. године (понедељак) у 
11.30 часова, у просторијама уговорног органа, зграда администрације, сала за 
састанке, Универзитет у Бањој Луци, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања 
Лука. Понуђачи или њихови представници могу присуствовати отварању коначних 
понуда. Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити 
свим понуђачима који су у року  доставили коначне понуде. 
 
Рок важења понуде 
 
Понуде морају важити у трајању од 90 дана рачунајући од истека рока за подношење 
понуда.  
 
Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок 
важења понуде онај који је наведен у ТД.  
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У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у ТД, уговорни орган ће 
одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1) Закона. 
 
Уговорни орган задржава право да, у периоду важења понуде, 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 даљем току поступка јавне набавке и у том случају не губи право на поврат 
гаранције за озбиљност понуде. 
 
Примјена преференцијалног третмана домаћег 
 
Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман 
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана 
домаћег, донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине (“Службени 
гласник БиХ“ бр. 103/14). У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене 
домаћих понуда за преференцијални фактор од 15% за уговоре који се додјељују у 
2015. и 2016. години. 
 
Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са 
сједиштем у БиХ и код којих, у случају уговора о јавној набавци роба, најмање 50% 
вриједности понуђених роба имају поријекло из БиХ. 
 
У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана 
домаћег, понуђачи су, поред извода из судског регистра (из ког је видљиво сједиште 
правног лица)  дужни доставити потврду надлежне привредне коморе у БиХ којом се 
доказује да је најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба за извршење уговора 
поријеклом из БиХ. Тражена потврда мора бити достављена у оригиналу или овјереној 
копији не старијим од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде. 
 
Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе достављају заједно 
доказе у смислу испуњавања услова. 
 
Неприродно ниска понуђена цијена 
 
Уговорни орган обавезно од понуђача тражи објашњење цијене понуде коју сматра 
неприродно ниском у складу са одредбама Упутства о начину припреме модела 
тендерске документације члан 17. став (7) („Службени гласник БиХ“ број 90/14). 
По пријему писменог образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће 
донијети уговорни орган и о томе обавијестити понуђача у писменој форми. У случају 
да понуђач одбије дати писмено образложење или достави образложење из којег се не 
може утврдити да ће понуђач бити у могућности пружити услугу по тој цијени, такву 
понуду може одбити.  
 
Исправке грешака и пропуста   
 
Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке 
природе уколико се иста открије у току прегледа понуда. Уговорни орган ће неодложно 
датом понуђачу упутити обавјештење о свакој исправци  и може наставити са 
исправком установљене грешке под условом да је понуђач то одобрио у временском 
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року који је одредио уговорни орган. Ако понуђач не одобри предложену исправку, 
понуда се одбацује и гаранција за понуду, уколико постоји, не задржава се. 
 
Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим случајевима: 
 
а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима, у којем 

случају предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не 
односи аритметичка грешка; 

б) осим уговора са паушалним износом, ако постоји разлика између јединичне 
цијене и укупног износа који се добије множењем јединичне цијене и количине, 
јединична цијена која је наведена ће имати предност и потребно је исправити 
коначан износ; 

ц)           ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем 
подизноса, 

подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ. 
 

Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. Ако их понуђач 
као такве не прихвата, његова понуда се одбацује. 
 

 Уговорни орган ће сматрати понуду прихватљивом ако је у складу са захтјевима који су 
постављени у тендерској документацији. Без обзира, уговорни орган ће сматрати 
понуду прихватљивом ако:  
 
    а) она садржи било које грешке или превиде који се могу исправити а да се не 

мијења материјални услов или аспект такве понуде или да се прејудицира 
конкуренција, или 
 

    б) ако садржи само мања одступања која материјално не мијењају нити одступају 
од карактеристика, услова, одредби и других критеријума наведених у 
тендерској документацији; међутим, под условом да ће таква одступања бити 
квантификована, колико год је то могуће, и да ће се адекватно узети у обзир 
приликом оцјене и поређења понуда. 

 
8. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 
 
Понуђач ће бити обавијештен о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне 
набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, и то путем електронске 
поште/е-поште, телефакса, поште или непосредно. Уз обавјештење о резултатима 
поступка уговорни орган ће доставити понуђачу одлуку о избору /одлуку о поништењу 
поступка набавке и записник о оцјени понуда. 
 
Гаранција за добро извршење уговора и квалитет изведених радова 
 
Уговорни орган ће тражити од одабраног понуђача да достави гаранцију за добро 
извршење посла и квалитет изведених радова. Гаранција за добро извршење уговора и 
квалитет изведених радова ће бити у  форми  мјенице са мјеничном изјавом. 
Извршилац је дужан доставити гарантни документ у року од 7 (седам) дана од дана 
потписивања уговора. 
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9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ДОБАВЉАЧА 
 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 
Закона или подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на 
начин и у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.  
За све што није предвиђено овом ТД, примјењују се директно одредбе Закона о јавним 
набавкама БиХ и подзаконских аката.  
 
10. ИСПРАВКА И/ИЛИ ИЗМЈЕНА ТЕНДЕРСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, 

ТРАЖЕЊЕ ПОЈАШЊЕЊА 
   

Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 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 Канцеларије 
за разматрање жалби, измјенити ТД. О свим измјенама ТД дужан је обавијестити све 
потенцијалне понуђаче за које зна да су преузели ТД, на један од начина наведених у 
тачки 30. ТД. 
 
У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде 
захтијевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен 
насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.  
  
У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, писменим одговором ће 
обавијестити све потенцијалне понуђаче који су преузели ТД на један од начина из 
тачке 30. тендерске документације, с тим да у одговору о појашњењу неће наводити 
име привредног субјекта који је тражио појашњење. Захтјев за појашњење се може 
тражити најкасније 10 дана прије истека рока за пријем понуда. Уговорни орган је 
дужан у року од 3 дана, а најкасније  5 дана  прије истека рока за подношење понуда 
доставити писмено појашњење свим потенцијалним понуђачима.  

  Ако одговор уговорног органа доведе до измјене ТД, и те измјене захтијевају да се 
изврше знатне измјене и/или да се прилагоде њихове понуде, уговорни орган ће 
продужити рок за достављање понуда и то најмање за 7 (седам) дана.  
 
ПРИЛОЗИ: 
 

а) Анекс 1 - Образац за понуду, 
б) Анекс 2 - Изјава понуђача, 
б) Анекс 3 - Опште информације о понуђачу, 
в) Анекс 4 - Образац за цијену понуде-радови, 
г) Анекс 5 - Повјерљиве информације, 
д) Анекс 6 - Изјава о испуњености услова из члана 45. Закона 
ђ) Анекс 7 - Писмена изјава понуђача из члана 52. Закона 
е) Анекс 8 - Нацрт уговора  
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НЕ ДОСТАВЉА СЕ У ПОНУДИ) 
 

Образац А: Мјенична изјава за извршење Уговора број: ________ 
…………………………… 
…………………………… 
(Најповољнији понуђач) 

МЈЕНИЧНА ИЗЈАВА 
______________________________ (најповољнији понуђач) којег заступа директор 
_________, лице овлашћено за заступање на основу уписа у судски регистар, под 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да сам својеручно потписао  
сљедећу бјанко мјеницу серијског броја: ________________, која се доставља као 
инструмент обезбјеђења извршења обавеза из Уговора број: ______ по основу 
Гаранције за добро извршење уговора, од дана ___________ године. 
 
У складу са чланом ___ Уговора број: _________, склопљеног између Универзитета у 
Бањој Луци  и ___________________ (Најповољнији понуђач) доставља се Мјенична 
изјава и бјанко потписана и овјерена мјеница у корист Универзитета у Бањој Луци, 
чиме се гарантује исправно, потпуно и вјерно испуњење наведеног Уговора. Мјенична 
изјава и бјанко потписана мјеница се даје у висини 10% вриједности Уговора. 
Овлашћујем Универтизет у Бањој Луци да, у случају неиспуњења обавеза преузетих по 
Уговору број: _______ и накнадним измјенама и допунама, горе наведену мјеницу може 
попунити до износа __________ КМ (словима...........................................) (10% од 
вриједности Уговора), као и попунити све остале саставне дијелове мјенице у роковима 
доспијећа утврђеним Уговором, односно и након истека тих рокова све до измирења 
дуга. 
 
Мјеница се попуњава са клаузулом „без протеста“. 
 
Сагласан сам да на темељу издате мјенице од стране _______________________ 
(Најповољнијег понуђача), Универзитет у Бањој Луци може наплатити износ Гаранције 
за добро извршење уговора са свих штедних и других рачуна које имамо отворене код 
пословних банака. Наплата се може извршити и из свих некретнина и покретних ствари 
у нашем власништву у складу са законском процедуром. 
 
 
_____________________________ 
Потпис и печат издаваоца мјенице                                                           Изјаву примио 
   
Дана:_______________________                  ____________________ 
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АНЕКС 1 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 
 
 
 

Број набавке: _____________________________ 
Број понуде: ______________________________ 
Датум: ___________________________________ 
 
 
 
УГОВОРНИ ОРГАН: УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ 
ПЕТРА БОЈОВИЋА 1А, БАЊА ЛУКА  
 
 
ПОНУЂАЧ:________________________________________________________________ 

          (Уписује се назив понуђача, ИД број понуђача и адреса) 
 

*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 набаве. 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА: 
 
Име и презиме  
Адреса  
Телефон  
Е – маil  
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АНЕКС 2 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

У поступку јавне набавке који сте покренули дана _______________________, 
достављамо вам понуду и изјављујемо сљедеће:  
 
1. У складу са садржајем и захтјевима из тендерске документације број 
_________________, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих 
резерви или ограничења.  
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за извођење 
предметних радова, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, 
критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.  
3. Подуговарање (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 
Назив и сједиште подуговарача: __________________________и/или дио уговора који 
се намјерава подуговарати: ____________________________. 
4. Цијена наше понуде (без ПДВ-а)                                                __________________КМ  
Попуст који дајемо на цијену понуде без ПДВ-а _____ % или   __________________КМ  
ПДВ на цијену понуде са попустом                                                __________________КМ  
Укупна цијена за уговор са ПДВ-ом                                               __________________КМ  
Словима:                                                 _______________________________________ 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.  
5. Ова понуда важи ____________________________________________ (број дана или 
мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је рок 
важења понуде уписан словима), рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до 
[____/____/____] (датум).  
6. Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се да ћемо доставити доказе о 
квалификованости у складу са захтјевима из тендерске документације. 
 
Име и презиме лица које је овлашћено да представља понуђача: 
[____________________]  
 
Потпис овлашћеног лица: [_________________________]  
 
Мјесто и датум: [________________________________]  
 
Печат предузећа:  
  
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 
представник групе понуђача.   
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АНЕКС 3 
 

 
ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОНУЂАЧУ 

 
 
1. Назив понуђача: ______________________________ 
2. Правни статус: ______________________________ 
3. Мјесто регистрације: ______________________________ 
4. Година регистрације: ______________________________ 
5. Мјесто и адреса управе: ______________________________ 
6. Телефон/факс: ______________________________ 
7. Директор: ______________________________ 
8. Контакт особа: ______________________________ 
9. Е-mail адреса: ______________________________ 
10. Дјелатност понуђача: ______________________________ 
11. Године искуства: 
 у земљи ______________________________ 
 у иностранству ______________________________ 
 
 
 
(прилог уз образац је квалификациона документација захтјеванa у дијелу тендерске 
документације ФАЗА БР.1 КВАЛИФИКАЦИЈА – УСЛОВИ ЗА 
КВАЛИФИКАЦИЈУ) 
 
 
 
 
 
 
 
Потпис овлашћене особе: ______________________________ 
 
Име и функција потписника: ______________________________ 

М.П.
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АНЕКС 4 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – РАДОВИ 
 

Назив понуђача: ______________________ 
Понуда бр.___________________________ 
Датум: ______________________________  
 

РЕД. 
БР. ОПИС  ЈЕД. 

МЈЕРЕ КОЛИЧИНА ЈЕД. 
ЦИЈЕНА 

УКУПНО 
(KM) 

1 

Набавка и уградња бојеног 
пластифицираног лима са 
антикорозивним филцом д=0.6 мм 
боја РАЛ 9002 са спојним 
средствима. m2 262,00 

  

2 

Набавка и уградња бојеног 
пластифицираног лима д = 0.6 мм 
квадратног пресјека 14х14 цм 
развијене ширине до 50 цм са 
кукама и носачима Боја РАЛ 
9002. m2 26,00 

  

3 

Повезивање хоризонталних са 
постојећим вертикалним олуцима 
бојеног пластифицираног лима 
д=0.6 мм развијене ширине до 50 
цм Боја РАЛ 9002. m1 6,00 

  

4 

Набавка и изградња опшавног 
лима сљемена развијене ширине 
60 цм бојеног пластифицираног 
лима д= 0.6 мм Боја РАЛ 9002. m1 13,00 

  

5 

Набавка и изградња опшавног 
бојеног пластифицираног лима 
д=0.6 мм развијене ширине до 50 
цм Боја РАЛ 9002. m2 40,00 

  

6 

Набавка и уградња упојног  
бојеног пластифицираног лима  
д=0.6 мм у олук развијене 
ширине 30 цм Боја РАЛ 9002. m1 26,00 

  

7 

Набавка и уградња сњегобрана 
дужине 1 м преко панела од 
бојеног пластифицираног лима 
д=0.6 мм развијене ширине 25 цм, 
боја РАЛ 9002. m1 80,00 

  8 Повезивање металног покрова са 
постојећим уземљењем паушал 1,00 

  

9 

Замјена спуштеног стропа по 
систему АМФ СК 600х600 мм на 
постојећој видљивој Ал 
подконструкцији. m2 220,00 

  

 



 

Уцијену урачунати и радну скелу. 
Обрачун по m2. 

10 

Замјена постојеће термоизолације 
минералном вуном д=10 цм 
У цијену урачунати и радну 
скелу. 
Обрачун по m2 m2 220,00 

  

11 

Потконструкција од попречно 
постављених гредица, са 
причвршћивањем на постојеће 
дрвене биндере (носаче) 
Обрачун по m2 m2 262,00 

  
12 

Челични елементи за 
причвршћивање гредица за 
главну кровну конструкцију kg 130,00 

  А ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а∑1-12  
Б ПОПУСТ НА ЦИЈЕНУ БЕЗ ПДВ-а  
В ПДВ НА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ СА ПОПУСТОМ  
Г УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом (А-Б+В)  
 
 
ЦИЈЕНА ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а: __________________________ КМ 
ПОПУСТ НА ЦИЈЕНУ БЕЗ ПДВ-а: ________ % ИЛИ __________________ 
КМ 
УКУПНА ЦИЈЕНА ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (са урачунатим попустом): ________КМ 
 
Напомена: 
 
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Укупна цијена понуде се исказује са ПДВ-ом и садржи све накнаде који уговорни 
орган треба платити добављачу.  
3. У случају разлика између јединичних 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.                                   
 
 
                                                             _______________________________________ 

                                                 Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 
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АНЕКС 5 
 
 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
                                                             _______________________________________ 

                                                 Овјерен потпис овлашћене особе понуђача 
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АНЕКС6 
 

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, доле потписани  __________________  (име и презиме), са личном картом 
број:___________издатом од __________ , у својству представника привредног 
субјекта__________________(навести функцију и назив привредног субјекта), ИД 
број:_________________, чије сједиште се налази у (град/општина), на 
адреси____________________(улица и број), као понуђач у поступку јавне набавке 
додатних радова на изградњи објекта четвртог павиљона за смјештај студената у 
склопу Универзитетског града у Бањој Луци, 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 кандидата/понуђача да у случају додјеле 
уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног 
органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који 
су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно 
лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак 
јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају 
сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности 
изнесених информација код надлежних органа. 
 
Изјаву дао: 
________________________ 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
Потпис и печат надлежног органа: 
________________________  М.П. 
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АНЕКС 7 
 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
Ја, доле потписани _____________________________ (име и презиме), са личном 
картом број: __________________ издатом од _____________________, у својству 
представника привредног субјекта _____________________________ (навести 
функцију и назив привредног субјекта), ИД број:______________ чије сједиште се 
налази у __________________ (град/општина), адреса __________________ (улица и 
број), као понуђач у поступку јавне набавке додатних радова на изградњи објекта 
четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој 
Луци, којег проводи уговорни орган Универзитет у Бањој Луци, а у складу са чланом 
52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу: 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

1. Нисам понудио мито ниједном 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 службеног овлашћења, 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 
предметног поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за казнена дјела 
примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине.   
 
 
Изјаву дао:                                М.П.                            Потпис и печат надлежног органа: 
______________________                                           ----------------------------------------------  
 
Мјесто и датум давања изјаве:                                            
___________________________ 

 
 
 
 
 
 

26 
 



 

АНЕКС 8 
 

Н А Ц Р Т  У Г О В О Р А 
 
Уговорне стране: 
 
1.   УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ, Бања Лука, Универзитетски град-Булевар 
војводе Петра Бојовића 1А, којег заступа ректор проф. др Станко Станић, као 
наручилац радова (у даљем тексту: Наручилац) и 

 
2. __________________________________,Ул____________________________, којег 
заступа директор ______________________, као извршилац радова (у даљем тексту: 
Извршилац)  

 
Члан 1. 

Предмет овог уговора су радови на санацији крова на згради Архитектонско-
грађевинско-геодетског факултета (у даљем тексту: Корисник) Универзитета у Бањој 
Луци. 
 

Члан 2. 
Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача у предмету јавне набавке извођења радова на санацији 
крова на згради Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у 
Бањој Луци и додјеле планираног уговора најповољнијем понуђачу, која је резултат 
претходно проведеног поступка преговарачког поступка без објаве обавјештења, на 
основу којег је Понуда Извршиоца бр.__________ од ____________, оцијењена као 
најповољнија за Уговорни орган.  
 
Тендерска документација бр. ЈН/05-3.229-1/16 и Понуда Извршиоца саставни су дио 
овог Уговора.  
 

Члан 3. 
Уговорена вриједност износи:  
 

.....................................КМ 
Словима: (.....................................................................................) 

 
У цијену из претходног става урачунат је ПДВ. 
 
Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за сав уграђени материјал и 
све радове предвиђене у понуди Извршиоца по понуђеним јединичним цијенама.   
 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да ће све радове из члана 1. овог Уговора извршити у року од 
_______________  календарских дана, рачунајући од дана потписа овог Уговора.  
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Члан 5. 
Корисник организује послове стручно-техничког надзора у току извођења радова путем 
интерног надзора. 
Уколико лице овлашћено од стране Корисника утврди да изведени радови нису у 
складу са Понудом Извршиоца или да у одређеној фази имају грешке или нису 
уговореног квалитета, Извршилац је дужан у року до 3 (три) дана све уочене 
недостатке отклонити, а тек онда приступити извођењу других радова. 
 

Члан 6. 
Извршилац ће извршити обрачун радова из члана 1. овог Уговора по принципу стварно 
изведених количина.   
 

Члан 7. 
Извршилац даје гаранцију за добро извршење уговора у висини од 10% вриједности 
Уговора. Гаранција за добро извршење уговора ће бити у форми мјенице са мјеничном 
изјавом. Извршилац је дужан доставити гарантни документ у року од 7 (седам) дана од 
дана потписивања уговора. Уговорни орган ће, на позив изабраног понуђача, а по 
истеку гаранције, вратити гарантни документ за добро извршење уговора, у року не 
дужем од 10 (десет) дана од дана упућивања захтјева. 
 

Члан 8. 
Пријем радова из члана 1. овог Уговора извршиће се записнички од стране Комисије 
коју именује Корисник.  

Члан 9. 
Записник из члана 8. овог Уговора и фактура достављена Кориснику чине основ за 
плаћање укупне уговорене цијене и саставни су дио овог Уговора. 
 

Члан 10. 
Извршилац даје гаранцију за изведене радове најмање 24 мјесеца, а на уграђену опрему 
и материјал према произвођачкој декларацији. 
 

Члан 11. 
У гарантном року Извршилац је дужан, да на позив Корисника изврши дефектажу у 
року до 24 часова, а отклони утврђене недостатке у примјереном року, најкасније до 1 
(једног) дана од дана дефектаже. Уколико Извршилац не поступи на тај начин 
Наручилац има право да раскине Уговор и инструмент обезбјеђења гаранције да на 
наплату. 

Члан 12. 
Корисник ће у року до 30 дана, по инструкцијама Извршиоца, извршити плаћање на 
жиро-рачун Извршиоца, на основу уредно испостављене фактуре и записника о 
пријему. У случају неблаговременог плаћања уговорене накнаде Корисник одговара 
Извршиоцу у складу са правилима о кашњењу у плаћању. 
Извршилац је сагласан да Кориснику неће зарачунавати затезне камате за закашњење 
при плаћању преко «Трезора», ако је Корисник у уговореном року предао налог за 
плаћање, а Извршилац примио уплату са одгодом од једног или више дана од 
уговореног рока из става 1. овог члана. 
 

Члан 13. 
Трајање Уговора је од дана потписивања Уговора до истека гарантног рока.  
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             Члан 14. 
Уговорне стране се одричу права побијања овог Уговора по било којем основу, па ће 
све неспоразуме рјешавати међусобним договором у духу добрих пословних обичаја, а 
све у циљу успјешне реализације овог Уговора 
У случају да уговорне стране не могу спор ријешити договором, за рјешење спора 
надлежан је Окружни привредни суд Бања Лука.     
 

           Члан 15. 
Датумом закључења Уговора сматра се датум потписивања друге уговорне стране.  
За све што није регулисано овим Уговором, примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима и други позитивних прописа које регулишу предметну област. 
 

          Члан 16. 
Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка, од којих свакој од 
уговорних страна припадају по 2 (два) примјерка. 

 
 
 
 

_______________________________________ 
                                       Овјерен потпис овлашћене особе понуђача                                                                                                     
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