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ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ:  

 
  

„Извођење додатних радова на реконструкцији, адаптацији и санацији фискултурне 

сале Техничке школе у спортску дворану у Јеврејској улици у Бањалуци“ 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БАЊАЛУКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

„PROGRES-GRADNJA“ д.о.о. Бања Лука 
 

Предмет: Преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци 
 

Позивамо Вас да учествујете у преговарачком поступку без објавe обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке је 
извођење додатних радова на реконструкцији, адаптацији и санацији фискултурне сале Техничке школе у спортску дворану у 

Јеврејској улици у Бањалуци. Законски основ за провођење преговарачког поступка је члан 24. став (1) тачка а) Закона о 

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

 

А) Општи подаци :  
 

Уговорни орган: Град Бањалука 

Адреса: Трг српских владара 1 

Идентификациони број: 4401012920007 

Број банкарског рачуна: 551-790-22206572-52 UniCredit Bank а.д. Бањалука 

Детаљна адреса за коресподенцију: Трг српских владара 1 

Телефон: 051/244-476 

Факс: 051/244-576 

E-mail: biljana.djuric@banjaluka.rs.ba 

Wеб страница: www.banjaluka.rs.ba 

Контакт особа: Биљана Ђурић, 051/244-476, канцеларија 119/I 

Контакт особа за технички дио: Горан Ајдар, 051/244-444, локал 545.  
 

Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између одређеног привредног субјекта и уговорног 

органа, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 

39/14), у даљем тексту „ЗЈН-а“. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-a, коју 

су понуђачи дужни потписати и доставити у понуди овјерену код надлежног органа (општински/градски орган управе или 

нотар). 
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Ова јавна набавка је предвиђена у Одлуци о измјенама и допунама Јединстеног плана јавних набавки Градске управе Града 

Бањалука за 2018. годину ставка XIV, број 12-Г-53/19 од 08.01.2019. године. 

 

Врста уговора о јавној набавци: радови. 

 

Процјењена вриједност јавне набавке износи 222.220,00 КМ без ПДВ-а.    

 

Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума. 

Б) Подаци о предмету јавне набавке:   

 

Предмет поступка јавне набавке је извођење додатних радова на реконструкцији, адаптацији и санацији фискултурне сале 

Техничке школе у спортску дворану у Јеврејској улици у Бањалуци. 

 

Предмет јавне набавке није подијељен на лотове.  

 

Ознака из ЈРЈН Ознака из ЈРЈН: 45000000-7 „Грађевински радови“.  

 

Образац за цијену понуде (предмјер радова) налази се у прилогу ове тендерске документације.  

     

 

Ц) Услови за квалификацију понуђача:  

 

Члан 45. ЗЈН-а (лична способност) 

 

Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако кандидат/понуђач:  

а) је у кривичном поступку 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) је под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће одлуке о потврди стечајног плана или је 

предмет поступка ликвидације, односно у поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 

Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  

ц) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и здравственог осигурања, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или прописима земље у којој је регистрован;  

д) није 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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У циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је дужан доставити изјаву о испуњености 

услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену код 

надлежног органа (општински/градски орган управе или нотар), која је дата у прилогу ове тендерске документације.   

 

Члан 46. ЗЈН-а (способност обављања професионалне дјелатности)  

 

У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају доставити у понуди овјерену фотокопију 

актуелног извода из судског регистра (за правна лица) или рјешења о регистрацији (за физичка лица), не старијег од 6 мјесеци од 

истека рока за подношење понуда.  

 

У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају доставити у понуди овјерену фотокопију 

(актуелног) извода из судског регистра, или овјерену фотокопију рјешења о регистрацији, не старијег/старије од 6 мјесеци од 

истека рока за подношење понуда.  

 

Поред тога, најповољнији понуђач ће прије закључења уговора морати доставити уговорном органу важећу лиценцу за извођење 

радова на објектима високоградње, лиценцу за извођење радова на објектима хидроградње, лиценцу за извођење електро радова 

и лиценцу за извођење дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, 

које издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, о чему ће сви понуђачи 

потписати и доставити у понуди изјаву дату у прилогу ове тендерске документације (анекс 8, 8-1, 8-2 и 8-3).  

 

Уколико понуђач не може прибавити и доставити све наведене лиценце, може доставити понуду као члан групе понуђача, с тим 

да један члан групе понуђача потпише изјаву о прибављању и достављању једне лиценце (високоградња), други члан групе 

изјаву о прибављању и достављању друге лиценце (хидроградња), трећи члан групе понуђача изјаву о прибављању и достављању 

треће лиценце (електро радови), а четврти члан групе понуђача изјаву о прибављању и достављању четврте лиценце (машински 

радови). Сваки члан групе понуђача треба доставити изјаву да испуњава услове за квалификацију по члану 45. ЗЈН-а, 

изјаву и доказ по члану 47. ЗЈН, изјаву по члану 52. ЗЈН-а и овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра 

или рјешења о регистрацији, не старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда.  

 

Чланови групе понуђача требају у понуди доставити уговор између свих чланова (који обавезују све чланове), којим ће један од 

чланова бити именован као oвлаштени представник групе понуђача, овлаштен да сноси одговорности и прима упутства ,,за и у 

име“ било којег и свих чланова групе понуђача. Образац за понуду је довољно да потпише овлаштени представник групе 

понуђача.  
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Члан 47. ЗЈН-а. (економска и финансијска способност) 

 

У погледу економске и финансијске способности понуђача, услов који треба да понуђачи задовоље је позитивно пословање у 

2017. години. У циљу доказивања да испуњавају овај услов понуђачи требају доставити фотокопију биланса успјеха за 2017. 

годину и изјаву o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) до д) и (4) ЗЈН. 

 

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу овјерену фотокопију биланса успјеха за 2017. годину у року од 10 

дана од дана пријема обавјештења о избору.   

 

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене фотокопије документације из члана 45. и 47. 

ЗЈН-а (на коју се односе горе наведене изјаве), у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној 

одлуци. Ови документи (везани за члан 45. ЗЈН-а) не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде 

уговорном органу.   

 

 

Д) Подаци о понуди  

 

Понуда мора да садржи сљедеће елементе :  

 

a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача податке о сваком члану групе понуђача, као и 

јасно одређење члана групе који је овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за комуникацију 

и за закључивање уговора, 

б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног за заступање понуђача 

и овјерена од стране надлежног органа – градски/општински орган управе или нотар), 

в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не старијег од 6 мјесеци од истека рока за 

подношење понуда,   

г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН 

(потписана од стране лица овлаштеног за заступање понуђача), 

д) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од стране лица овлаштеног за заступање 

понуђача и овјерена од стране надлежног органа – градски/општински орган управе или нотар), 

ђ) попуњен, потписан и овјерен образац за цијену понуде (предмјер радова), 

e) потписан и овјерен (од стране понуђача) примјерак нацрта уговора, 

ж) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

з) списак повјерљивих информација, 
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и) попис докумената уз понуду, 

ј) гаранција за озбиљност понуде, 

к) изјава о прибављању и достављању лиценци,  

л) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није овлаштено за заступање понуђача. 

 

Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све стране понуде нумерисане, изузев 

штампане литературе, брошура, каталога и сл. 

Понуде се достављају на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија 14, најкасније 01.02.2019. године до 12:00 

сати.  

 

Све измјене и допуне понуде се достављају на начин као и понуда, у року који је наведен. Све исправке уписаних јединичних 

цијена и цијена које се добију множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом понуђача, уз назнаку 

датума када је исправка вршена.    

 

Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. Уколико је неки документ (штампана 

литература, брошуре или слично) приложен као доказ за квалификацију понуђача, сачињен на језику који није један од језика у 

службеној употреби у БиХ, понуђачи морају доставити и превод истог на један од службених језика у БиХ, овјерен од стране 

овлаштеног судског тумача.  

 

Штампана литература, брошуре или слично, уколико их понуђач приложи, а не представљају доказ техничке и професионалне 

способности, не морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ.    

 

Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно писати: „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“ и 

„КОПИЈА ПОНУДЕ“. Оригинал понуде и копија требају бити запечаћени у једној непровидној коверти, са називом и 

адресом уговорног органа, називом и адресом понуђача, на којој ће стајати: „ЈАВНА НАБАВКА 20-404-19/19 – Понуда за 

извођење додатних радова на реконструкцији, адаптацији и санацији фискултурне сале Техничке школе у спортску 

дворану у Јеврејској улици у Бањалуци – НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА“.  

 

Понуде се подносе на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија 14, најкасније 01.02.2019. године до 

12:00 сати, а отварају се истог дана у 12:40 сати у канцеларији 119 уговорног органа.  
 

Није дозвољено подношење алтернативних понуда.  

 

Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ. 
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Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Чланом 24. Правилника о јавним набавкама („Службени гласник 

Града Бањалука“ број 4/15, 21/15,  3/17, 22/17, 38/17 и 3/18), прописано је сљедеће: „Уколико, у поступку јавне набавке, у којем 

се додјела уговора заснива на критерију најниже цијене, два или више понуђача понуде идентичну најнижу цијену понуде, 

уговор се додјељује понуђачу који је понуду предао прије на протокол“.  

 

Понуда мора важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.  

 

Нацрт уговора је саставни дио ове тендерске документације.  

 

Е) Остали подаци 

 

Уз понуду понуђачи морају доставити гаранцију за озбиљност понуде у износу од  2.200,00 КМ.  

Гаранција за озбиљност понуде може се доставити у облику: 

 

а)  безусловне банкарске гаранције или 

б) дозначавања новчаних средстава на Јединствени рачун трезора (ЈРТ) Града, број 551-790-22206572-52 Unicredit bank а.д. 

Бањалука за набавку број 20-404-19/19.  

 

Безусловна банкарска гаранција за озбиљност понуде мора бити издата и у понуди достављена на начин предвиђен 

чланом 2. и 3. Правилника о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ 

број 90/14). Образац безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде је саставни дио Правилника о облику гаранције за 

озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14). Форма безусловне банкарске гаранције дата је 

у анексу 9 тендерске документације. Гаранција не смије бити пробушена или на било који начин оштећена. Гаранција мора 

бити достављена у пластифицираној (најлонској) фолији која се чврсто увезује јемствеником са остатком понуде. Након што 

се гаранција убаци у фолију, отвор фолије се затвара наљепницом на коју понуђач ставља отисак печата, или се отвор фолије 

затвори јемствеником, а на мјесто везивања крајева јемственика стави се наљепница на коју понуђач ставља отисак печата. 

Уколико се гаранција за озбиљност понуде доставља дозначавањем средстава на жиро рачун уговорног органа, онда доказ о 

томе (примјерак уплатнице) мора бити достављен у понуди, на начин који важи за достављање безусловне банкарске 

гаранције. Уколико се гаранција за озбиљност понуде доставља у форми безусловне банкарске гаранције, иста мора да 

вриједи за период валидности понуде (60 дана рачунајући од дана истека рока за подношење понуда). 

 

У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 73. ЗЈН-а, а понуђачи на обрасцу за 

понуду се требају опредјелити да ли дио уговора намјеравају подуговарањем пренијети на треће стране или не. 
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Уговорни орган ће тражити гаранцију за извршење уговора од најповољнијег понуђача. Износ гаранције за извршење уговора 

је 10 % од вриједности уговора, како је дефинисано у нацрту уговора. 

 

Облик безусловне банкарске гаранције за уредно извршење уговора је прописан Правилником о облику гаранције за 

озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14). 

 

Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о поништењу поступка јавне набавке у 

периоду важења понуде (60 дана од истека рока за подношење понуда).  

 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби у Сарајеву, а подноси се путем уговорног органа у писаној форми 

директно или препорученом пошиљком. Рокови за изјављивање жалбе су прописани чланом 101. ЗЈН.  

 

За све што није изричито наведено у овој тендерској документацији, примјениће се одредбе Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14), и подзаконских аката : Упутство за припрему модела тендерске документације и 

понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Правилник о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење 

уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и Упутство о начину вођења записника са отварања понуда („Службени 

гласник БиХ“ број 90/14). 

 

АНЕКСИ 

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације: 

 

Анекс  1: Образац за понуду, 

Анекс  2: Изјава о испуњености услова из члана 45. ст. (1) тач. a) до д) ЗЈН, 

Анекс  3: Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН, 

Анекс  4: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а, 

Анекс  5: Образац за цијену понуде (предмјер радова), 

Анекс  6: Списак повјерљивих информација, 

Анекс  7: Нацрт уговора, 

Анекс  8: Изјава о прибављању и достављању лиценци, 

Анекс  9: Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде. 
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Анекс  1  

 

                                                                                                             

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 

Број набавке: 20-404-19/19 

 

УГОВОРНИ ОРГАН  

ГРАД БАЊАЛУКА 

ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1 

 

 

 

ПОНУЂАЧ :  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе понуђача, као и када понуду 

доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то 

представник групе понуђача.  

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

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 

 
Име и презиме  

Адреса  

Телефон   

Факс  
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Е-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 Порталу јавних набавки, Број обавјештења о 

набавци......................., дана..................., достављамо понуду и изјављујемо сљедеће: 

 
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ...................... (број набавке коју је дао уговорни орган), овом 

изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 
 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба, 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. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% понуђених роба за извршење овог уговора је из 

БиХ/50%, или радне снаге која ће радити на реализацији овог уговора о набавци услуга/радова, су резиденти Босне и 

Херцеговине, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални третман домаћег, који су тражени тендерском 

документацијом су у саставу понуде. 

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, навести да се на понуду не примјењују одредбе о 

преференцијлном третману домаћег. 
 

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). 
 



 11 

6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се доставити доказе о квалификованости, у 

погледу личне способности, економског и финансијског стања, те лиценце за грађење објеката високоградње, хидроградње, 

електро и машинских радова који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у 

овој понуди. 
 

7. У погледу могућности подуговарања (члан 73. ЗЈН-а), потребно је да понуђач заокружи једну од сљедећих опција: 

 

а) понуђач не намјерава ниједан дио уговора подуговарањем пренијети на треће стране, 

б) понуђач намјерава дио уговора пренијети на треће стране.  

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: {..................................................} 

Потпис овлаштеног лица: {.........................................} 

Мјесто и датум: {...............................................................} 
 

Печат предузећа: 

Уз понуду је достављена сљедећа документација: 

{Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих} 
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Aнекс 2  

 

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

 

 

Кандидат/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; 

 

ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са 

важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 

 

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ 

или земљи регистрације. 
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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 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 тачности 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 3 

 

Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о јавним набавкама („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 који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) 

број: _______________________  у „Службеном гласнику БиХ“ број: 

_____________________, а у складу са чланом 47. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач ____________________ у наведеном поступку јавне набавке, а 

којима се доказује економска и финансијска способност из члана 47. став (1) тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима. 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају  додјеле уговора достави документе из члана 

47. став (1) 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 економска и финансијска 

способност из члана 47. 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 понуђача: 

 

___________________                              М.П. 
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Анекс 4 

 

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 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 ко посредује при таквом 

подмићивању службеног или одговорног лица. 

 

3.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. 
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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 кривично 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. 
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Анекс 5 

Образац за цијену понуде 

 

Предмјер радова 

 

 

 

      

 

1. GRAĐEVINSKI I GRAĐ.-ZANATSKI RADOVI 
 

   

Fiskulturna sala u Jevrejskoj ulici 

 

NEPREDVIĐENI RADOVI 
    

      
A. PARKETARSKI RADOVI 

            

redni 
broj 

opis 
jedinca 
mjere 

količina 
jedinična 

cijena 
iznos KM 

1 
Nabavka,isporuka i montaža sportskog poda tipa 
“SYSTEM MAXFLEX“+GOTOVI SPORTSKI 
POD. Pod je plošno elastični samoventilirajući, a u 
svemu prema standardu za izradu sportskih 
podova   E.N.(DIN)18032.2          

  
Pod se radi na podkonstrukciji od građe J/S opisu 
podkonstrukcije na koju se pneumatski zakucava 
gotovi sportski pod h14mm Hrast ili Jasen.  m2 1,294.24 89.00 115,187.36 

     UKUPNO PARKETARSKI  RADOVI   115,187.36 
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B. RADOVI NA OJAČANJU STUBOVA I KROVNOJ KONSTRUKCIJI 

   I   ZEMLJANI RADOVI 

    

redni 
broj 

opis 
jedinica 
mjere 

količina 
jedinična 

cijena 
iznos KM 

1. Mašinski iskop zemlje III kategorije u širokom 
otkopu sa utovarom i odvozom na deponiju koju 
odredi investitor. Iskop se radi sa vanjske strane 
objekta, a kod stubova koji se ojačavaju. Obračun 

po m³  iskopa. m³ 20.00 14.00 280.00 

UKUPNO ZEMLJANI RADOVI: 280.00 

      
  

   II  PRIPREMNI RADOVI         

  



 19 

1 Uklanjanje zaštitnog sloja betona stubova koji se 
ojačavaju. Uklonjeni materijal utovariti i 
transaportovati na deponiju koju odredi investitor. 
Obračun po m².  Stubovi S1 (na kontaktu sa 

platnima) 3x (2.6x0.25)=1.95. Stubovi S2 (ugaoni 
stubovi) 4x(1.05x10.20)=42.84. Stubovi 
S3(stuboviu kalkanu) 5x(2x0.27x4.12)=27.81.Stub 
S3-1 (kod ulaza) 0.27x4.12=1.11. Gornja ivica 
platna( kod stuba S1-1 i S1-2) (2+4)x0.27= 1.62. 
Temelj ispod platna (7+2x3.5)x0.25=3.5 

        
  Čišćenje betonskih površina nakon uklanjanja 

zaštitnog sloja. U cijenu je uključeno mašinsko i 
ručno uklanjanje nevezanih zrna agregata i 
prašine sa oštemane površine,premazivanje SN 
vezom za kontakt starog i novog betona. 

m2 78.83 25.00 1970.75 

UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: 1970.75 

  

   III  BETONSKI RADOVI         

  

1.  Ugradnja betona marke MB30 u platna i stubove 
prema projektu ojačanja. U cijenu je uključena 
površina postavljanja i demontaže oplate, transport 
i ugradnja betona.Obračun po m³. 

m³ 23.60 250.00 5900.00 

UKUPNO BETONSKI RADOVI: 5900.00 
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IV ARMIRAČKI RADOVI 

1 Ugradnja rebraste armature stubova i zidova 
prema projektu ojačanja konstrukcije. U cijenu je 
uračunata nabavka, sječenje i ugradnja armature( 
uključujući ankere koji je neophodno zaliti 
ogovarajućom smjesom). Obračun po kg ugrađene 
armature.  

kg 1616.00 1.65 2666.40 

UKUPNO ARMIRAČKI RADOVI: 2666.40 

  

V BRAVARSKI RADOVI  

1. Nabavka, priprema i ugradnja čeličnih limova od 
toplo valjanih profila za ojačanja štapova čeličnih 
krovnih rešetki u skaldu sa projektom. Stavka 
obuhvata sve završno pripremne radove sa 
zaštitom Obračun po kg čelika. 

kg 3287.00 5.00 15435.00 

UKUPNO BRAVARSKI RADOVI: 15435.00 

  

REKAPITULACIJA 

I ZEMLJANI RADOVI       280.00 

II PRIPREMNI RADOVI       1970.75 

III BETONSKI RADOVI    5900.00 
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IV ARMIRAČKI RADOVI       2666.40 

V BRAVARSKI RADOVI    15435.00 

            

  UKUPNO RADOVI NA OJAČANJU STUBOVA I KROVNOJ KONSTRUKCIJI 26252.15 

            

C. POTKONSRUKCIJA ZA FASADNU CIGLU 

            

redni 
broj 

opis 
jedinica 
mjere 

količina 
jedinična 

cijena 
iznos KM 

1. Radionička izrada, transport i montaža čelične 
potkonstrukcije za fasadu od fasadne opeke (TIP 
A-na zidu). Potkonstrukcija je od čeličnog lima, 
debljine 5 mm. Zaštita osnovnim premazom.  

m 112.00 75.00 8400.00 

2 Radionička izrada, transport i montaža sidra za zid 
od opeke. Sidro je od pocinkovane žice prečnika 4 
mm sa navojem pri dnu. U cijenu je uključena i 
plastična tipla prečnika 6 mm. 

kom 1000.00 3.00 3000.00 

UKUPNO POTKONSRUKCIJA ZA FASADNU CIGLU: 11400.00 
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  D. SVJETLOSNE KUPOLE 

redni 
broj 

opis 
jedinica 
mjere 

količina 
jedinična 

cijena 
iznos KM 

1 Nabavka i ugradnja svjetlosne kupole (krovna).  
Svjetlosna kupola od akrilnog polikarbontnog 
stakla. 
Fiksira se za postojeću krovnu konstrukciju sa 
svim 
potrebnim opšavnim elementima, sa dvostrukim  
okvirnim brtvljenjem, sa višekomornim termički 
odvojenim okvirom profila.Kupola je providna.  
Materijal u skladu sa zahtjevima i dimenzijama 
kupole, a sve u skladu sa tehničkim i drugim  
detaljima proizvođača. Uz kupolu je potrebno  
dostaviti važeći atest proizvoda. Kupola treba 
da je postojane boje i čvrstoće, UV stabilna,  
otporna na atmosferske uticaje tokom dužeg 
vremenskog perioda eksploatacije. Nasadni 
okvir od poliestera ojačanog staklenim vlaknima 
sa PU termoizolacionom ispunom.         
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  Oprema: sav potreban okov i svi potrebni opšavni 
elementi i limovi kao i potkonstrukcija, vezni 
elementi i šarke od inox-a. 
Napomena: Okvir za nastavljanje i potkonstrukcija  
treba da se provjere na licu mjesta, a u skladu sa  
izvedenim slojevima krova. 
Zidarska mjera:1500/1500 cm cm. 
Obračun po kom. 

kom. 2.00 1555.00 3110.00 

2 Nabavka i ugradnja svjetlosne kupole (krovna).  
Svjetlosna kupola od akrilnog polikarbontnog 
stakla. 
Fiksira se za postojeću krovnu konstrukciju sa 
svim 
potrebnim opšavnim elementima, sa dvostrukim  
okvirnim brtvljenjem, sa višekomornim termički 
odvojenim okvirom profila.Kupola je providna.  
Materijal u skladu sa zahtjevima i dimenzijama 
kupole, a sve u skladu sa tehničkim i drugim  
detaljima proizvođača. Uz kupolu je potrebno  
dostaviti važeći atest proizvoda. Kupola treba 
da je postojane boje i čvrstoće, UV stabilna,  
otporna na atmosferske uticaje tokom dužeg 
vremenskog perioda eksploatacije. Nasadni 
okvir od poliestera ojačanog staklenim vlaknima 
sa PU termoizolacionom ispunom.         
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Oprema: sav potreban okov i svi potrebni opšavni 
elementi i limovi kao i potkonstrukcija, vezni 
elementi i šarke od inox-a. 
Napomena: Okvir za nastavljanje i potkonstrukcija  
treba da se provjere na licu mjesta, a u skladu sa  
izvedenim slojevima krova. Sa elektro motorom  
Zidarska mjera:1500/1500 cm. 
Obračun po kom. 

kom. 4.00 2075.00 8300.00 

3 Nabavka i ugradnja fiksne svjetlosne trake 
(krovna).  
Svjetlosna traka od akrilnog polikarbontnog stakla 
10 mm. Fiksira se sa čeličnim profilom 150/50/3 
mm za postojeću krovnu konstrukciju (zbog 
termoizolacije krova koja je 20 cm) sa svim 
potrebnim opšavnim elementima, sa dvostrukim 
okvirnim brtvljenjem, sa višekomornim termički 
odvojenim okvirom profila. 
Kupola je providna.   
Materijal u skladu sa zahtjevima i dimenzijama 
svjetlosne trake, a sve u skladu sa tehničkim i  
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  drugim detaljima proizvođača. Uz svjetlosnu traku 
je potreno dostaviti važeći atest proizvoda. 
Svjetlosna traka treba da je postojane boje i 
čvrstoće, UV stabilna, sa koeficijentom prolaza 
toplote 2,43w/km2,vodonepropusna,otporna na 
atmosferske uticaje tokom dužeg vremenskog 
perioda eksploatacije za ovakav tip 
objekta.Oprema: sav potreban okov i svi potrebni 
opšavnielementi i limovi kao i potkonstrukcija, a 
veznielementi i šarke od inox-a.Napomena: 
Dimenzije okvira za nastavljanje i potkonstrukcija 
treba da se provjere na licu mjesta, a u skladu sa 
izvedenim slojevima krova.Zidarska mjera: 
42000/2000 cm.Obračun po kom. 

kom. 1.00 7500.00 7500.00 

UKUPNO SVJETLOSNE KUPOLE: 18910.00 
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REKAPITULACIJA 
    

     

KM 

A. PARKETARSKI  RADOVI       115,187.36     

B. RADOVI NA OJAČANJU STUBOVA I KROVNOJ KONSTRUKCIJI       26,252.15     

C. POTKONSTRUKCIJA ZA FASADNU SKELU       11,400.00     

D. SVJETLOSNE KUPOLE       18,910.00     

          
  

UKUPNO GRAĐEVINSKI I GRAĐ. ZANATSKI RADOVI     171,749.51     
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2. OPREMA - GARNITURE ZA ODBOJKU 
 

   

Fiskulturna sala u Jevrejskoj ulici 

 

NEPREDVIĐENI RADOVI 
    

      
redni 
broj 

opis 
jedinica 
mjere 

količina 
jedinična 

cijena 
iznos KM 

1 Štemanje glazure i priprema za ugradnju čašica. 
Obračun po komadu. (0.60x0.60x0,80x8) kom 8.00 40.00 320.00 

2 Ugradnja čašica i betoniranje sa varenjem nove 
hidroizolacije. Obračun po komadu kom 8.00 200.00 1600.00 
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3 

Odbojka- takmičarska- garnitura za idbojku je 
namjenjena za najviši nivo takmičenja. Čvrsti i 
ujedno laki aluminijumski stubovi omogućuju 
jednostavno napinjanje mreže. Komplet se sastoji 
od: 1. aluminijski stub fi 100 mm, visine 3 m sa 
mehanizmom za napinjanje- 1 kom.2. 
aluminijumski stub fi 100 mm, visine 3m, bez 
mehanizma za napinjanje - kom 1;                       3. 
zaštita stubova odbojke -2 kom; 4. mreža za 
odbojku takmičarska - 1kom; 5. Antene i palice za 
takmičarsku mrežu- grt 1; 6."navijač"mreže - 
1kom;                             7.Sudački stalak ALUsa 
mekom zaštitom za stalak;                                                     
OBAVEZNI PRILOZI: 1.Certifikat BAS EN 1271 
koji potvrđuje usklađenost opreme sa zahtjevanim 
standardima za funkcionalnost i sigurnost i 
Izvještaj o laboratorijskom testiranju opreme za 
standard BAS EN 1271 izdat i potvrđen od stranwe 
nezavisnih kompetentnih organa. grt 1.00 3500.00 3500.00 
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4 Odbojka- školska. Čvrsti i ujedno laki 
aluminijumski stubovi omogućuju jednostavno 
napinjanje mreže. Komplet se sastoji od: 1. 
aluminijski stub fi 100 mm, visine 3 m sa 
mehanizmom za napinjanje- 1 kom.                      
2. aluminijumski stub fi 100 mm, visine 3m, bez 
mehanizma za napinjanje - kom 1;  3. zaštita 
stubova odbojke -2 kom; 4. mreža za odbojku 
školska - 1kom; 5.aluminijumska čahura odbojke - 
4kom                                                                                   
OBAVEZNI PRILOZI: 1.Certifikat BAS EN 1271 
koji potvrđuje usklađenost opreme sa zahtjevanim 
standardima za funkcionalnost i sigurnost i 
Izvještaj o laboratorijskom testiranju opreme za 
standard BAS EN 1271 izdat i potvrđen od stranwe 
nezavisnih kompetentnih organa. grt 2.00 2350.00 4700.00 

            

UKUPNO OPREMA-GARNITURA ZA ODBOJKU: 10120.00 
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3.KANALIZACIJA I VODOVOD 
    

      

NEPREDVIĐENI RADOVI 
FISKULTURNA SALA U JEVREJSKOJ 
ULICI 

      KANALIZACIJA I VODOVOD 

  

1. 
Nabavka i ugradnja kanalizacionih cijevi ø 300 sa 
svim spojnim materijalom. Obračun po metru. 

m 31.00 95.00 2945.00 

2 
Ugradnja revizije  

kom 2.00 25.00 50.00 

3 Izrada priključka od šahta do objekta za hidrantski 
razvod vode. Obračun po metru. ø65 m 19.00 35.00 665.00 

4 Izrada priključka od šahta do objekta za sanitarnu 
vodu. Obračun po m. Ø 50 m 38.00 28.00 1064.00 

5 Nabavka, dobava i montaža bojlera zapremine od 
1000 l. kom 1.00 1350.00 1350.00 

6 Nabavka i ugradnja poklopaca ab šahta dimenzija 
100x100x70 skupa sa poklopcem. kom 2.00 200.00 400.00 
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7 

Nabavka transport i montaža PEX vodovodnih 
cijevi sa fitinzima i spojnim materijalom za izradu 
unutrašnje sanitarne mreže.Pozicijom su 
obuhvaćeni pripremni radovi, prenos materijala, 
pregled i ispitivanje cijevi i komada, sječenje cijevi 
spajanje i montiranje na čvrstim stabilnim 
obujmicama ili konzolama na svakih 1.5-2 m. 
Pozicijom je obuhvaćeno probijanje rupa i 
štemanje kao i krpljenje, tj. zatvaranje i 
malterisanje svih otvora. Cijevi predviđene za 
suhozidnu/predzidnu montažu na obujmicama ili 
za mokru ugradnju u zidne i podne usjeke sa 
dodatnom zaštitnom cijevi ili izolacijom. Stavka 
obuhvaća sve potrebne spojnice, redukcije, fitinge 
i potrebni pričvrsni i zaštitno-izolacijski materijal. 
Mrežu u zidu i tlu zaštititi odgovarajućim zaštitnim 
materijalom-pripadajućom original oblogom. 

        

  
Ø15mm 

m, 65.00 2.00 130.00 

  
Ø20mm 

m, 175.00 2.20 385.00 

  
Ø25mm 

m, 100.00 2.50 250.00 
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Ø32mm 

m, 55.00 3.00 165.00 

  
Ø40mm 

m, 20.00 5.00 100.00 

  Ø50mm m, 60.00 7.00 420.00 

UKUPNO: 7924.00 
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4/ TERMOTEHNIČKE INSTALACIJE- NEPREDVIĐENI RADOVI 
OBJEKAT: FISKULTURNA SALA U JEVREJSKOJ ULICI 

             

A/ DOPUNA GLIKOLA I KONSTRUKCIJA ZA OPREMU 

1 

Nabavka potrebnog materijala, dopremanje i 
montaža smjese glikola u omjeru 40:60, 
pripremljenog da izdrži vanjsku temperaturu do -
26C, komplet sa ostalim potrebnim pomoćnim 
materijalom         

    lit        47.00         

2 

Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža 
čelične konstrukcije za izradu podnih nosača za 
klima komoru i chiller, komplet sa ostalim 
potrebnim pomoćnim materijalom         

    kg        50.00         

UKUPNO:   

      

             

B/ KLIMATIZACIJA I VENTILACIJA 

1 

Nabavka potrebnog materijala, dopremanje i 
montaža klima uređaja u split verziji, komplet sa 
regulatorom, elektrospajanjima, nosačem i ostalim 
potrebnim pomoćnim materijalom         

  
Klima LG sa kasetnom unutrašnjom jedinicom 
24000btu kom.           2.00         
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2 

Nabavka potrebnog materijala, dopremanje i 
montaža bakarnih cijevi sa izolacijom za spajanje 
klima uređaja, komplet sa fazonskim komadima, 
ovjesnim priborom i ostalim potrebnim pomoćnim 
materijalom         

  9,52 m'        20.00         

  15,88 m'        20.00         

  kabal za međuvezu m'        20.00         

  kabal za napajanje m'        20.00         

  kondenzat m'        20.00         

3 

Nabavka potrebnog materijala, izrada i montaža 
vent.kanala od poc.lima, komplet sa fazonskim 
komadima, ovjesnim priborom i ostalim potrebnim 
pomoćnim materijalom         

    kg      475.00         

4 

Nabavka potrebnog materijala, dopremanje i 
montaža Izolacija sa parnom branom debljine 
10mm vent.kanala m2        85.00         

5 
Nabavka potrebnog materijala, dopremanje i 
montaža rekuperatora toplote JRH72N/3000 kom.           1.00         

6 Regulator protoka kom.           1.00         

7 

Anemostat 600x600 sa priključnom kutijom-
izolovanom i fleksibilnim crijevom za priključenje 
na kanal kom.           8.00         

8 Vanjska žaluzina VK40 kom.           2.00         
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9 

Nabavka potrebnog materijala, dopremanje i 
montaža opreme za ventilaciju san.čvorova, koja 
se sastoji od:         

  Cijev PVC 125 m'        25.00         

  Kupatilski ventilator kom.           6.00         

  Vanjska žaluzina VK15 kom.           1.00         

10 Pripremno-završni radovi i potrebna ispitivanja paušalno           1.00         

UKUPNO:   

      

      UKUPNO A + B:   
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5. ELEKTROINSTALATERSKI  RADOVI 
    

  
Fiskulturna sala u Jevrejskoj ulici 

  NEPREDVIDJENI RADOVI  

    

redni 
broj 

opis 
jedinca 
mjere 

količina 
jedinična 

cijena 
iznos 

1. 

Nabavk i montaža u zid na fasadi objekta metalnog 
distributivnog ormara DO. Zajedno sa njim ugraditi dvije 
plastične cijevi ø 110 mm dužine 1,5 m za uvode napojnog 

kabla.         

    komplet 1.00     

2. 
Utičnica sa poklopcem i zaštitom, 2P+2PE, 16A,250V, široki 
modul, komplet sa okvirom i kutijom za ugradnju u zid ( za 
sušače ruku). kom 23.00     

3. Nabavka i montaža kanalica 16x16 mm m 243.00     

4. Nabavka i montaža kabla PP-J 3X0.75  m 242.00     

5. Nabavka i montaža provodnika P/F 6 mm² m 550.00     

6. Demontsžs postojećeg PNK i izmještanje  sa vanjske strane 
zida dvorane 

komplet 
1.00     

  Ukupno nepredvidjeni radovi na elektroinstalacijama         
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REKAPITULACIJA NEPREDVIĐENI RADOVI 

            

1.GRAĐEVINSKI I GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI 171709.51 

2.OPREMA-GARNITURA ZA ODBOJKU 10120.00 

3.VODOVOD I KANALIZACIJA 7924.00 

4.MAŠINSKE INSTALACIJE 26770.50 

5.ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI 2838.00 

            

UKUPNO   219362.01 

POPUST       

UKUPNO SA POPUSTOM     219362.01 

PDV   37291.54 

UKUPNO SA PDV-om:   256653.55 

 

 

  

                                                                                             Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                           __________________________ 
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Aнекс 6 

 

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 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                             Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                           __________________________ 
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Анекс 7  

 

НАЦРТ  

 

УГОВОР  

о извођењу додатних радова на реконструкцији, адаптацији и санацији фискултурне сале Техничке школе у спортску 

дворану у Јеврејској улици у Бањалуци  

по Уговору број 12-Г-2263/18  

 

Уговорне стране: 

 

1. ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем тексту: Наручилац) и 

         

2. «ПРОГРЕС ГРАДЊА» д.о.о. Бањалука,  које заступа директор Васко Аћић  (у даљем тексту: Извођач)                                   

                                      

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора (у даљем тексту: Уговор) је извођење додатних радова на реконструкцији, адаптацији и санацији 

фискултурне сале Техничке школе у спортску дворану у Јеврејској улици у Бањалуци по Уговору број 12-Г-2263/18. 

 

Уговор се закључује на основу проведеног преговарачког поступка јавне набавке број _________, а на основу Одлуке 

Градоначелника број 12-Г-________  од __________  године. 

 
                                                                                                     Члан 2. 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да су дана 29.05.2018. године, закључиле уговор број 12-Г-2263/18, чији предмет је извођење радова на реконструкцији, 

адаптацији и санацији фискултурне сале Техничке школе у спортску дворану у Јеврејској улици у Бањалуци, 

- да су се у току извођења појавили додатни радови, који су детаљно описани у предмјеру и предрачуну радова, а који је 

саставни дио овог Уговора. 

 

Извођач се обавезује да ће, за рачун Наручиоца, извести непредвиђене радове на реконструкцији, адаптацији и санацији 

фискултурне сале Техничке школе у спортску дворану у Јеврејској улици у Бањалуци, а према одредбама овог Уговора и у 
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складу са предмјером и предрачуном непредвиђених радова, који је саставни дио Уговора, a у свему осталом примјењиваће се 

одредбе Основног уговора. 

 

 

 

                                                                                                     Члан 3. 

 

Цијена непредвиђених радова износи _________________. У цијену је урачунат ПДВ.  

 

Наручилац се обавезује да ће исплату цијене за непредвиђене радове извршити на основу испостављених и овјерених 

ситуација.  

 

Члан 4. 

 

Рок за завршетак посла је 30 дана од дана увођења Извођача у посао. 

 

Члан 5. 

 

Из безусловне банкарске гаранције за добро извршење посла, која износи 10% од уговорене цијене, Наручилац се осигурава 

за дио евентуалне штете и трошкова, чије настајање Наручилац разумно може очекивати у случају да Извођач на било који 

начин прекрши предметни уговор. 

 

У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа гаранције, Наручилац се има право намирити за пуни износ 

претрпљене штете. 

 

Безусловну банкарску гаранцију Извођач ће доставити Наручиоцу у року од 15 дана од дана обостраног потписивања 

уговора, у противном овај уговор се сматра апсолутно ништавим.   

 

Гаранција гласи на рок завршетка посла увећан за 30 дана. 

 

Члан 6. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да одредбе Основног уговора, у осталом дијелу, остају непромијењене. 
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Члан 7. 

 
Саставни дио овог Уговора је обострано потписан предмјер и предрачун непредвиђених радова. 
 

Члан 8. 

 

Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих Извођачу припада 1 (један) примјерак, а 7 (седам) примјерака 

Наручилац задржава за своје потребе. 

 

 

 

  

                                                                                             Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                           __________________________ 
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   Анекс 8 

 

       

 

И З Ј А В А 

 

                        

            

           Овом изјавом понуђач ________________________ се обавезује да ће уговорном органу доставити важећу лиценцу за 

извођење радова на објектима високоградње, издату од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске, најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача (уколико буде 

изабран као најповољнији понуђач).  

 

           Ако у датом року не достави лиценцу уговорном органу, уговорни орган ће сматрати да је  изабрани понуђач одбио 

додјелу уговора, а овом изјавом понуђач је сагласан да уговорни орган може у том случају поступити у складу с чланом 72. 

став 3) тачка (б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

 

 

 

 

        

                                                                               

 

 

 

                                                                         Печат и потпис понуђача :  

 

                         

                                                                                   _________________________ 
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Анекс 8-1 

 

       

 

И З Ј А В А 

 

                        

            

           Овом изјавом понуђач ________________________ се обавезује да ће уговорном органу доставити важећу лиценцу за 

извођење радова на објектима хидроградње, издату од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију 

Републике Српске, најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача (уколико буде 

изабран као најповољнији понуђач).  

 

           Ако у датом року не достави лиценцу уговорном органу, уговорни орган ће сматрати да је  изабрани понуђач одбио 

додјелу уговора, а овом изјавом понуђач је сагласан да уговорни орган може у том случају поступити у складу с чланом 72. 

став 3) тачка (б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

 

 

 

 

        

                                                                               

 

 

 

                                                                          Печат и потпис понуђача : 

                         

                                                                                   _________________________ 
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Анекс 8-2 

 

       

 

И З Ј А В А 

 

                        

            

           Овом изјавом понуђач ________________________ се обавезује да ће уговорном органу доставити важећу лиценцу за 

извођење електро радова, издату од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, 

најкасније у року од 10 дана од дана пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача (уколико буде изабран као 

најповољнији понуђач).  

 

           Ако у датом року не достави лиценцу уговорном органу, уговорни орган ће сматрати да је  изабрани понуђач одбио 

додјелу уговора, а овом изјавом понуђач је сагласан да уговорни орган може у том случају поступити у складу с чланом 72. 

став 3) тачка (б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

 

 

 

 

        

                                                                               

 

 

 

                                                                          Печат и потпис понуђача : 

                         

                                                                                   _________________________ 
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Анекс 8-3 

 

       

 

И З Ј А В А 

 

                        

            

           Овом изјавом понуђач ________________________ се обавезује да ће уговорном органу доставити важећу лиценцу за 

извођење дијела машинске фазе - област термотехнике, инсталације гријања, гаса, вентилације и климатизације, издату од 

Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, најкасније у року од 10 дана од дана 

пријема обавјештења о избору најповољнијег понуђача (уколико буде изабран као најповољнији понуђач).  

 

           Ако у датом року не достави лиценцу уговорном органу, уговорни орган ће сматрати да је  изабрани понуђач одбио 

додјелу уговора, а овом изјавом понуђач је сагласан да уговорни орган може у том случају поступити у складу с чланом 72. 

став 3) тачка (б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

 

 

 

 

        

                                                                               

 

 

 

                                                                          Печат и потпис понуђача : 

                         

                                                                                   _________________________ 
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Анекс 9 

 

Форма безусловне банкарске гаранције за озбиљност понуде 
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