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   Број:1118/18 

   Датум,  03.10.2018. године.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РОБА 
„Резервни дијелови и потрошни материјал за потребе службе одржавања“ 

 

 
- конкурентски  захтјев за доставу понуда-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Шамац, октобар 2018 
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Број:  1117/18 

Дана, 03.10.2018. године 

 

 

              На основу члана 18. Закона о јавним набавкама Босне и херцеговине ( „Службени 

гласник БиХ“, број 39/14) и члана 58. Статута КП "Водовод и канализација" а.д. Шамац  

директор Друштва    д о н о с и 

 

 

ОДЛУКУ 
о покретању поступка јавне набавке за набавку робе „Резервни дијелови и потрошни 

материјал за потребе службе одржавања“ 

 

 

Члан 1. 

 

Одобрава се покретање поступка јавне набавке за набавку робе „Резервни дијелови и 

потрошни материјал за потребе службе одржавања за 2018. годину“ 

 

Члан 2. 

 

Носилац активности набавке су комерцијална и техничка служба. 

 

Члан 3. 

 

Средства која се одобравају за ову набавку су: 

18.000,00 КМ 

Набавка испод домаћих вриједносних разреда. 

Извор финансирања из редовних прилива. 

 

Члан 4. 

 

Код спровођења овог поступка примјењиваће се конкурентски захтјев. 

Критеријум за додјелу уговора је најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 

 

Члан 5. 

 

Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

Достављено: 

1. Комисији за јавне набавке                                                                 ДИРЕКТОР 

2. а/а 

                                                                                                   ____________________________ 

                                                                                                      Михаило Ђурђевић, инж. ел.  
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ОБАВЈЕШТЕЊЕ  БРОЈ   1120/18 од 03.10.2018.год. 

 

 

Поштовани,  

 

Обавјештаво Вас да је КП „Водовод и канализација“ ад Шамац покренуо јавне набавке робе – 

Резервни дијелови и потрошни материјал за потребе службе одржавања. 

Обавјештење о покретању јавне набвке објављено је на порталу јавних набавки . 

Предметна тендерска документација искључиво се преузима регистрацијом понуђача у 

систем е-набавке. 

 

 

. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ  

 

  1.1. Предмет ове јавне набавке је набавка роба „Резервни дијелови и потрошни материјал за 

потребе службе одржавања“ по спецификацији плана набавке за 2018. годину – ЈРЈН 

34900000-6 

 

  1.2. Роба ће се испоручивати по потреби током цијеле године, сукцесивно по добијеној 

наруџби, а после потписивања уговора. По добијеној наруџби добављач  је дужан испоручити 

робу у року од 24 сата. По испостављеној фактури уплате ће се вршити у року од 90 дана 

 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

 

Да би учествовали у овом поступку јавне набавке понуђачи су дужни да докажу да 

испуњавају услове прописане Члановима 45, 46 и 52 ЗЈН Босне и Херцеговине, а то су:  

 

   2.1.Лична способност понуђача навадена у Члану 45 став 1 тачка а) до д) Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине, предметом набавке у складу са Чланом 46 Закона о јавним 

набавкама Босне и Херцеговине.  

 

   2.2. Право на обављање професионалне дјелатности, која је у вези са предметом набавке у 

складу са чланом 46 Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине.  

 

 

   2.3. Доказ да понуђач није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ 

корупција у предметној набавки у складу са Чланом 52 ЗЈН Босне и Херцеговине. 

 

 

ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ТРАЖЕ: 

 

   2.1.1. Понуђач који буде изабран дужан је доставити доказе издате од надлежних органа из 

Члана 45 став 1 тачка а) до д) ЗЈН прије потписивања уговора а најкасније 5 дана од дана 

сазнања за Одлуку о избору најповољнијег понуђача.   



                     КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ а.д. ШАМАЦ 

                     Његошева бр.1, 76230 Шамац, Република Српска, БиХ 

                                                 Тел/факс: 054/611-950 

                                                  viksamac@gmail.com 

_________________________________________________________________________________ 

 

4 

 

Изјава о испуњености услова из Члана 45 став 1 тачка а) до д) ЗJН овјерена код надлежног 

органа, у форми и на начин који прописује Агенција подзаконским актом. 

 

   2.2.1. Овјерена фотокопија важећег Рјешења о регистртацији као доказ о праву на обављање 

професионалне дјелатности у складу са Чланом 46 ЗЈН Босне и Херцеговине.  

 

   2.3.1. Изјава у вези члана 52 став 2 ЗЈН овјерена код надлежног органа у форми и на начин 

који прописује Агенција подзаконским актом.  

 

Тражене копије Рјешења и Изјаве требају бити овјерене од стране надлежног органа јединица 

локалне самоуправе или нотара и не смије бити старија од три мјесеца рачунајући од дана 

достављања понуде. 

 

3. ЗАХТЕЈВИ ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА 

 

   3.1. Један од службених језика Босне и Херцеговине 

 

4. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 

 

  4.1. Понуда може бити сачињена на оригиналном обрасцу спецификације или понуди коју           

понуђач изради према обрасцу за цијену. 

 

4.2. Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем понуде.  

 

4.3. Понуде се достављају у непровидној коверти на којој ће јасно писати „ОРИГИНАЛ 

ПОНУДА“ са печатом, називом и адресом понуђача и назнаком „Понуда за набавку 

резервних дијелова и потрошног материјала за потребе службе одржавања – не отварај“. 

 

4.4. Оригинал понуде треба бити откуцан или написан неизбрисивом тинтом . Сви листови 

понуде морају бити чврсто увезани са означеним страницама. Измјене и допуне понуде 

морају бити читљиве и парафиране од овлашћених особа и морају бити достављене 

прије истека рока за достављање понуде у коверти у којој се налази изјава понуђача и на 

којој ће бити назначено „Измјене понуде“ или „ Повлачење понуде“.  

 

 

5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Рок за достављање понуде је 22.10.2018. године до 9.00 сати.  

Отварање понуде ће се обавити 22.10.2018. године у 10 сати у просторијама Друштва, улица 

Његошева бр.1 у Шамцу. 

 

6. КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА 

 

   6.1. Уговор се додјељује на основу критерија најниже цијене технички задовољавајуће 

понуде  

 

   6.2. Понуђачи могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. 
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   6.3. Уговор ће се закључити даном обостраног потписивања на период од годину дана, а 

најдуже до потписивања уговора за набавку 2019. године. 

 

7. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ  

 

Сви понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поспупка за додјелу уговора у року од 7 

(седам) дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача.  

 

8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

   8.1. У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду Одредби 

ЗЈН Босне и Херцеговине, понуђачи имају право уложити жалбу уговорном органу на начин и 

роковима прописаним Чл. 99 и 101 ЗЈН Босне и Херцеговине.  

 

Прилог:  

 

1. Обрасци изјава у вези са Члановима 45 и 52 ЗЈН Босне и Херцеговине.  

2. Образац за понуду. 

3. Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом. 

 

 

Контакт особа уговорног органа је Михаило Ђурђевић који се може добити путем телефона 

054/611-950. 

 

 

 

 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Д И Р Е К Т О Р: 

                                                                                                               _________________________ 

                                                                                                                Михаило Ђурђевић, инж. ел. 
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ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ - РОБЕ 

„Резервни дијелови и потрошни материјал за потребе службе одржавања“ 

 

                                                                                            Страна ___од___ 

Назив понуђача____________________________ 

Понуда бр.________________________________ 
 

  TENDERSKA DOKUMENTACIJA ZA NABAVKU  
        

  REZERVNIH DIJELOVA I POTROŠNOG MATERIJALA  

        
        

        

         

R.broj   Naziv J.mj   Kolicina Cijena bez PDV 

Ukupna cij. bez 
PDV 

1   Alkaten cijev PEHD 1/2" 10bar /919/ m 
  

150,00     

2   Alkaten cijev PEHD 3/4" 10bar /920/ m 
  

250,00     
3   Alkaten cijev PEHD 1" 10bar /921/ m 

  

50,00     

4   Alkaten cijev PEHD 5/4" 10bar /922/ m 
  

150,00     

5   Alkaten cijev PEHD 6/4" 10bar /922/ m 
  

50,00     
6   Alkaten cijev PEHD 2" 10bar /1108/ m 

  

100,00     

7   Burgija hilti SDS+ 10x160mm prof./2103/ kom 
  

5,00     
8   Burgija hilti SDS+ 8x110mm prof./3156/ kom 

  

5,00     

9   Cijev pocinčana 1/2"  m 
  

10,00     
10   Cijev pocinčana 3/4"  m 

  

15,00     

11   Cijev pocinčana 1"  m 
  

5,00     

12   Cijev pocinčana 5/4"  m 
  

15,00     
13   Cijev pocinčana 6/4"  m 

  

5,00     

14   Cijev pocinčana 2" /731/ m 
  

15,00     
15   Cijev PVC fi 125/1000  kom 

  

100,00     

16   Cijev PVC fi 160/1000  kom 
  

100,00     
17   Dvometar čelični gumirani /1982/ kom 

  

2,00     

18   Čekić macola 5000g  /2007/ kom 
  

1,00     

19   Čep pocinčani 1/2"  kom 
  

25,00     
20   Čep pocinčani 3/4/"  kom 

  

25,00     

21   Čep pocinčani 1" /1001/ kom 
  

10,00     
22   Čep pocinčani 5/4"    kom 

  

10,00     

23   Čep pocinčani 6/4"  kom 
  

5,00     
24   Čep pocinčani 2"  kom 

  

15,00     

25   Ekseri 4,2x120mm /1675/ kg 
  

5,00     

26   Elektrode fi 2,5mm 4/1 JADRAN /1586/ pak 
  

5,00     
27   Elektrode fi 3,25mm 5/1 JADRAN /1587/ pak 

  

3,00     

28   Emajl lak nitro crni 0,75L /2649/ kom 
  

35,00     
29   Emajl lak nitro crveni 0,75 L /2682/ kom 

  

30,00      
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30   Grlo keramičko E27 /67/ kom 
  

5,00     

31   Katanac žuti srednji /1594/ kom 
  

1,00     

32   Koljeno pocinčano 1/2"  kom 
  

50,00     
33   Koljeno pocinčano 3/4" /977/ kom 

  

50,00     

34   Koljeno pocinčano 1"  kom 
  

25,00     
35   Koljeno pocinčano 5/4"  kom 

  

50,00     

36   Koljeno pocinčano 6/4"  kom 
  

15,00     
37   Koljeno pocinčano 2" /1176/ kom 

  

15,00     

38   Kudelja 100g /844/ kom 
  

50,00     

39   Lazur 0,75 L PROHEMA /2640/ kom 
  

25,00     
40   Mufna pocinčana 1/2"  kom 

  

10,00     

41   Mufna pocinčana 3/4" /745/ kom 
  

25,00     
42   Mufna pocinčana 1"  kom 

  

10,00     

43   Mufna pocinčana 5/4"  kom 
  

10,00     
44   Mufna pocinčana 1"  kom 

  

25,00     

45   Mufna pocinčana 2"  kom 
  

10,00     

46   Nipl pocinčani 1/2" /738/ kom 
  

50,00     
47   Nipl pocinčani 3/4" kom 

  

100,00     

48   Nipl pocinčani 1" kom 
  

25,00     
49   Nipl pocinčani 5/4" /741/ kom 

  

50,00     

50   Nipl pocinčani 6/4" /742/ kom 
  

25,00     
51   Nipl pocinčani 2" /743/ kom 

  

25,00     

52   Nitro razre|ivač limenka 1L /4066/ kom 
  

15,00     

53   Nitro razredjivač PVC 1L /2620/ kom 
  

50,00     
54   Penzla 30 /1959/ kom 

  

10,00     

55   Penzla 70 /1963/ kom 
  

10,00     
56   Penzla 80  /1964/ kom 

  

10,00     

57   Ploča rezna fi 115mm za metal /1910/ kom 
  

25,00     
58   Ploča rezna fi 230mm za metal /1916/ kom 

  

25,00     

59   Poluspojnica MS 1/2"  kom 
  

50,00     

60   Poluspojnica MS 3/4" /817/ kom 
  

50,00     
61   Poluspojnica MS 1" /818/ kom 

  

25,00     

62   Poluspojnica MS 5/4" /819/ kom 
  

15,00     
63   Poluspojnica MS 6/4"  kom 

  

15,00     

64   Poluspojnica MS 2" /1190/ kom 
  

15,00     
65   Poluspojnica PVC 2" UNIDELTA /3179/ kom 

  

15,00     

66   

Poluspojnica PVC 5/4" UNIDELTA 

/3181/ kom 
  

15,00     

67   Redukcija brza 3/4"-1/2"  /1425/ kom 
  

15,00     

68   Redukcija pocinčana 2,5"-2" /888/ kom 
  

2,00     
69   Rukavice gumirane /1589/ par 

  

5,00     

70   Rukavice kiselootporne "SOFRAT" /1656/ par 
  

5,00     
71   Silikon akrilni  /2616/ kom 

  

5,00     

72   Silikon sanitarni  /2619/ kom 
  

5,00     
73   Spojka zupčasta fi 110  /900/ kom 

  

5,00     

74   Spojnica klizna 1"  /833/ kom 
  

15,00     

75   Spojnica klizna 3/4"  /832/ kom 
  

25,00     
76   Spojnica klizna 5/4"  /834/ kom 

  

25,00     

77   Spojnica MS 1/2"   kom 
  

25,00     
78   Spojnica MS 3/4" /827/ kom 

  

50,00     
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79   Spojnica MS 1"  /828/ kom 
  

15,00     

80   Spojnica MS 5/4"  /829/ kom 
  

50,00     

81   Spojnica MS 6/4"   kom 
  

15,00     
82   Spojnica MS 2"  /1406/ kom 

  

5,00     

83   Spojnica PVC 2" UNIDELTA  /3187/ kom 
  

3,00     
84   Spojnica reparaciona DN 110  /1412/ kom 

  

10,00     

85   Sprej "WD 40" 240ml  /2635/ kom 
  

3,00     
86   T-komad pocin~ani 1/2"   kom 

  

25,00     

87   T-komad pocin~ani 3/4"   kom 
  

50,00     

88   T-komad pocin~ani 1"   kom 
  

25,00     
89   T-komad pocin~ani 5/4"  /749/ kom 

  

50,00     

90   T-komad pocin~ani 6/4"   kom 
  

15,00     
91   T-komad pocin~ani 2"  /1112/ kom 

  

5,00     

92   T-komad PVC 2" UNIDELTA kom 
  

5,00     
93   Totmast 850g  /2630/ kom 

  

100,00     

94   Traka izolir  "TESA" velika  /64/ kom 
  

10,00     

95   Ventil kuglasti 1/2" NP 10/16   /860/ kom 
  

50,00     
96   Ventil kuglasti 3/4" NP 10/16  kom 

  

75,00     

97   Ventil kuglasti 1" NP 10/16   kom 
  

25,00     
98   Ventil kuglasti 5/4" NP 10/16 /863/ kom 

  

50,00     

99   Ventil kuglasti 2" NP 10/16  /865/ kom 
  

15,00     

100   

Ventil kuglasti 1/2" sa ispusnom slavinom 

/866/ kom 
  

15,00     
101   Ventil kuglasti 3/4" sa ispusnom slavinom  kom 

  

25,00     

102   Ventil kuglasti 1" sa ispusnom slavinom  kom 
  

5,00     

103   

Ventil kuglasti 5/4" sa ispusnom slavinom 

/869/ kom 
  

25,00     

104   

Ventil ravni fi 20mm PE[TAN (komplet) 

/1343/ kom 
  

15,00     

105   

Ventil ravni obični 1/2" sa ispusnom 

slavinom  kom 
  

5,00     

106   

Ventil ravni obični 3/4" sa ispusnom 

slavinom /852 kom 
  

15,00     

107   

Ventil ravni obični 1" sa ispusnom 

slavinom /853/ kom 
  

5,00     

108   

Ventil ravni obični 5/4" sa ispusnom 

slavinom /854 kom 
  

15,00     

109   

Ventil ravni obični 6/4" sa ispusnom 

slavinom  kom 
  

5,00     

110   

Ventil ravni obični 2" sa ispusnom 

slavinom /857/ kom 
  

2,00     
111   Ventil ravni obični 1/2" /845/ kom 

  

15,00     

112   Ventil ravni obični 3/4" /846/ kom 
  

25,00     

113   Ventil ravni obični 1" kom 
  

5,00     
114   Ventil ravni obični 5/4"  kom 

  

15,00     

115   Ventil ravni obični 6/4"  kom 
  

5,00     
116   Ventil ravni obični 2" /850/ kom 

  

2,00     

117   Virbla ventila ravnog 1/2" /807/ kom 
  

50,00     
118   Virbla ventila ravnog 3/4" /810/ kom 

  

75,00     

119   Vodomjer 1/2"  "INSA" /874/ kom 
  

5,00     
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120   Vodomjer 3/4"  "INSA" /875/ kom 
  

5,00     

121   Reparatur Spojka za ACC DN100 kom 
  

2,00     

122   Ogrlica DN 110/5/4  kom   2,00     
123   Ogrlica DN 140/5/4 kom   2,00     

124   X komad DN 100 kom   1,00     
125   X komad DN 125 kom   1,00     

126   FFR komad 100/125 kom   1,00     
127   L/Ž poklopac fi-600   5-10 t kom   1,00     

128   L/Ž poklopac fi-600      25 t kom   1,00     

129   L/Ž poklopac 600x600 10 t kom   1,00     

130   L/Ž poklopac 600x600 25 t kom   1,00     

131   Vijak Sa maticom m12x80 kom   200,00     

132   Vijak sa maticom m14x70 kom   200,00     

133   FF komad  DN 100   L 500 kom   1,00     

       
134    FF komad DN 125 L 5000 kom   1,00     

135   EKS komad  DN 125 kom   1,00     

136   EKS komad  DN 100 kom   1,00     

137   EVOX DN80   PN10 kom   1,00     

138   EVOX DN100   PN10 kom   1,00     

139   EVOX DN 125  PN 10 kom   1,00     

140   E - FLEX DN 100  PN 10 kom   2,00     

141   E - FLEX DN 125  PN 10 kom   2,00     

142   Podzemni Hidrant kom   1,00     

143   Žibo Spojka DN 100  PN 10 kom   4,00     

144   Žibo Spojka DN 125  PN 10 kom   4,00     

        

        

U K U P N O        
   
        
        

 

  
  
  

 

 

Потпис добављача _______________________________ 

Напомена: 

 

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 који уговорни орган треба 

платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове, осим 

оних који су наведени у овом образцу. 

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

извршити у складу са јединичном цијеном. 

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

исправљати. 
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ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

 

УГОВОРНИ ОРГАН  КП: „Водовод и канализација“ а.д. Шамац  

Адреса уговорног органа: ул. Његошева бр.1 

ИД број: 4400489950009 

Телефон, факс, е-мail: 054/611-950, viksamac@teol.net 

 

ПОНУЂАЧ____________________________________________(Уписује се назив понуђача) 

Адреса понуђача___________________________________________ 

ИД број___________________________________________________ 

Број банковног 

рачуна_____________________________код____________________________банке 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за понуду) 

 

Име и презиме: Ружица Мокрић 

Адреса: Његошева бр.1 

Телефон: 054/611-950 

Факс: 054/611-950 

Е-mail: viksamac@teol.net  

 

 

Цијена понуде са ПДВ-ом: 

_________________________________________________________________________________ 

(укупна цијена у бројкама) 

_________________________________________________________________________________ 

(укупна цијена понуде у словима) 

 

НАПОМЕНА: Ако понуђач није у систему ПДВ-а или је предмет набавке ослобођен ПДВ-а, 

на Обрасцу за цијене, на мјесту предвиђеном за упис цијене понуде с ПДВ-ом, уписује се исти 

износ као што је уписан на мјесту предвиђеном за упис цијене понуде без ПДВ-а, а мјесто 

предвиђено за унос износа ПДВ-а оставља се празно. 

 

Рок важности понуде: 60 дана. 

 

Рок, начин и услови плаћања: 90 дана по испостављању рачуна. 

 

Рок и мјесто извршења: свакодневно по пријему наруџбенице, ул. Његошева бр.1 Шамац. 
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Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: 

_____________________________ 

Потпис овлаштене особе:_________________________________ 

Мјесто и датум:_________________________________________ 

Печат предузећа: 

 

  

 

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

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) 

 

Ја, нижепотписани______________________(Име и презиме), са личном картом број: 

___________издатом од________________________, у својству представника привредног 

друштва  или обрта или сродне дјелатности________________________________(Навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: 

____________________, чије сједиште се налази у____________________(Град/Општина), на 

адреси_________________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне 

набавке ________________________________________(Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни 

орган______________________________________(Навести тачан назив уговорног органа), за 

које је објављено обавјештење о јавној 

набавци___________________________________(Навести о којој јавној набавци је објављено 

обавјештење), број:________________у „Службеном гласнику БиХ“ број:_______________, у 

складу са чланом 45. cтавовима (1) и (4) под пуном материјалном и казненом 

одговорношћу. 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

Кандидат/понуђач_______________________у наведеном поступку јавне набавке, којег 

представљам, није: 

а) Правоснажном судском пресудом у казненом поступку осуђен за казнена дјела 

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

прописима у БиХ или земљи у којој је регистрован; 

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

поступка ликвидације; 

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

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

регистрован; 

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

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

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле 

уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и 

у року којег одреди уговорни орган сходно члану 72. став (3) тачка а). 

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

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

истинити представља казнено дјело предвиђено Казненим Законом у БиХ, те да давање 
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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 1.000,00КМ 

до 10.000,00КМ  за понуђача (правно лице) и од 200.00КМ до 2.000,00КМ за одговорно лице 

понуђача. 

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне 

набавке сходно члану 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност 

података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација 

код надлежних органа.  

 

Изјаву издао:____________________ 

Мјесто и датум давања изјаве:_______________________ 

Потпис и печат кандидата/понуђача:_______________________                               М.П. 
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ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ја, нижепотписани______________________(Име и презиме), са личном картом број: 

___________издатом од________________________, у својству представника привредног 

друштва  или обрта или сродне дјелатности________________________________(Навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: 

____________________, чије сједиште се налази у____________________(Град/Општина), на 

адреси_________________________(Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне 

набавке ________________________________________(Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни 

орган______________________________________(Навести тачан назив уговорног органа), за 

које је објављено обавјештење о јавној 

набавци___________________________________(Навести о којој јавној набавци је објављено 

обавјештење), број:________________у „Службеном гласнику БиХ“ број:_______________, у 

складу са чланом 52. Ставовима (2)  Закона о јавним набавкама БиХ, под пуном 

материјалном и казненом 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, 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 не треба извршити. 

 

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

набавкама. 

 

5. Нисам судјеловао у билокаквој радњи, која је за циљ имала корупцију у току предмета 

поступка  јавне набавке. 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам казне одговорности предвиђене за казнена дјела примања и 

давања мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности утврђене у 

Казненим Законима БиХ. 

 

Изјаву издао:_________________________________ 

Мјесто и датум давања изјаве:_____________________________ 

Потпис и печат кандидата/понуђача:_________________________                             М.П. 
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                                                                                                                                    ПРИЈЕДЛОГ 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РОБА „РЕЗЕРВНИ ДИЈЕЛОВИ И ПОТРОШНИ 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕ ОДРЖАВАЊА“ 

Закључен дана__________2018.године између 

 

 

1. КП „Водовод и канализација“ а.д. Шамац кога заступа директор Михаило Ђурђевић, 

инж. електротехнике ( у даљем тексту наручилац набавке ), и 

2. ____________________________  из ____________  заступане по власнику 

_____________________________( у даљем тексту добављач ). 

 

Члан 1. 

 

Предмет Уговора је набавка роба „Резервни дијелови и потрошни материјал за потребе 

службе одржавања“ за потребе наручиоца набавке за 2018. годину. 

Вриједност уговора је _______________КМ без ПДВ-а, односно _____________КМ са ПДВ-

ом. 

Овај Уговор тече од дана потписавања уговора, а примјењиваће се до избора добављача за 

2019.годину. 

 

Члан 2. 

 

Добављач услуга овим Уговором се обавезује да ће вршити услуге у складу са датом 

Понудом, односно цијенама и роком плаћања које су дате у понуди. 

 

Члан 3. 

 

Наручилац набавке се овим Уговором обавезује да ће исплату вршити према фактурисаном 

рачуну од стране добављача и исти платити у роковима предвиђеним чланом 2. овог Уговора. 

 

Члан 4. 

 

Одредбе овог Уговора се могу мијењати само путем анекса Уговора. 

 

Члан 5. 

 

У случају спора уговорне стране ће се договорно споразумијевати, а уколико у томе не успију, 

прихватају надлежност Основног суда у Модричи. 

 

Члан 6. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака страна задржава по 2 

(два) примјерка. 
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У Шамцу _________.2018.године 

Број: ____/18 

 

              ЗА ДОБАВЉАЧА                                                                 ЗА НАРУЧИОЦА РОБЕ 

 

_______________________________                                _________________________________                                                                  

                                                                                                          Михаило Ђурђевић, инж. ел. 

 


