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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊАЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
 
„___________“   Бањалука 
 
 
Предмет : Набавка услуга из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник БиХ“ број 39/14) – Обезбјеђње услуге организовања новогодишњег програма – 
дочека Нове 2023. године у циљу туристичке промоције града Бањалука и привлачења 
домаћих и страних туриста“, 
 
Поштовани, позивамо Вас за да учествујете у поступку јавне набавке услуга из анекса 
2 дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). Предмет 
поступка јавне набавке је обезбјеђње услуге организовања новогодишњег програма – 
дочека Нове 2023. године у циљу туристичке промоције града Бањалука и привлачења 
домаћих и страних туриста. Законски основ за провођење поступка јавне набавке је 
члан 8. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и члан 1. 
Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б ЗЈН-а 
(„Службени гласник БиХ“ број 66/16).     
 

 

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: 051/244-576 
Факс: 051/244-576 
Wеб страница: www.banjaluka.rs.ba 
Контакт особа: Сандра Пејаковић, 051/244-576, канцеларија 119/I. 
Kонтакт особе за технички дио је Драгана Шукало (Одјељење за привреду и локални 
економски развој), 051/244-444, локал 480.    
 
Нема привредних субјеката који не би могли учествовати у овом поступку јавне 
набавке у складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 
број 39/14). 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“. У прилогу ове тендерске документације налази се 
изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити код 
надлежног органа (нотар или орган управе) и доставити у понуди.  
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Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2022. 
годину (редни број 2).  
 
Врста уговора о јавној набавци : услуге. 
 
Процјењена вриједност износи 118.855,00 КМ без ПДВ-а.  
 
Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.  
 
 
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  :   
 
Предмет јавне набавке је обезбјеђње услуге организовања новогодишњег програма – 
дочека Нове 2023. године, у циљу туристичке промоције града Бањалука и привлачења 
домаћих и страних туриста.  
 
Поступак јавне набавке није подјељен на лотове. Врста поступка јавне набавке је 
набавка тзв. „неприоритетних услуга“ из анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ број 39/14).  
 
Ознака из ЈРЈН је 92000000-1 „услуге у подручју рекреације, културе и спорта“.  
 
Помоћна ознака из ЈРЈН је 92312100-2 „забавне услуге позоришних режисера, 
пјевачких група, музичких састава и оркестара“. 
 
Рок извршења посла регулисан нацртом уговора, који је саставни дио тендерске 
документације.      
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УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА :  
 
Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност) 
 
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности у складу са чланом 45. Закона 
доставити Изјаву овјерену од стране надлежног органа (орган управе или нотар), у складу 
са формом која је  дата у прилогу као Анекс 2.   
 
Понуђач којем буде додијељен уговор дужан је у року од осам (8) дана (рачунајући од дана 
пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача) доставити на протокол уговорног органа 
документе из члана 45. став (2) Закона, којим доказује вјеродостојност дате изјаве и то:  
 

а) увјерење издато од стране Суда БиХ и од суда надлежног према сједишту 
правног лица, односно кандидата/понуђача којим доказује да у кривичном 
поступку није изречена правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело 
учешћа у криминалној организацији, за корупцију, превару или прање новца; Ако 
понуду доставља физичко лице као предузетник, дужан је доставити увјерења која  
гласе на име власника – предузетника;  

 
б) увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, 
којим се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да 
није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања 
пословне дјелатности; Ако понуду доставља физичко лице као предузетник, 
дужан је доставити само увјерење од надлежног органа управе да није у поступку 
обустављања пословне дјелатности;  
 
ц) увјерења надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио 
доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско и инвалидско 
осигурање и здравствено осигурање;   
 
д) увјерења надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези 
с плаћањем директних и индиректних пореза;  
  

Ако је за најповољнијег понуђача изабрано физичко лице као предузетник, дужно је 
доставити увјерења надлежних пореских институција да је измирило доспјеле пореске 
обавезе као физичко лице регистровано за самосталну дјелатност.  

  
Као доказ о испуњавању услова уговорни орган прихвата и споразум понуђача с 
надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одложеном плаћању 
обавеза понуђача, по основу пореза и доприноса и индиректних пореза, уз потврду 
пореских органа да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране 
обавезе.  

  
Уколико уговорни орган утврди да је изабрани понуђач дао лажну Изјаву из члана 45. 
Закона, тј. достављени докази не испуњавају постављене захтјеве или изабрани 
понуђач до прописаног рока уговорном органу не достави захтјеване доказе, уговорни 
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орган наставиће поступак јавне набавке и уговор додијелити сљедећем понуђачу с ранг 
листе.  

  
Достављени документи морају бити оригинали или овјерене копије и не могу бити 
старији од три (3) мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде. 

  
Напомена:   
Понуђач може уз Изјаву тј. своју понуду, одмах доставити и тражене доказе, који су 
наведени у изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа ако 
буде изабран.  
 
Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности)  

 
У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају 
доставити у понуди оригинал или овјерену рјешења о регистрацији са свим прилозима 
и измјенама података значајним за правни промет или актуелни извод из судског 
регистра којим су обухваћене све промјене података у судском регистру (шифра 
дјелатности 90.01 извођачка умјетност).  
 
Уколико је понуђач физичко лице, регистровано за обављање дјелатности која је 
предмет јавне набавке, у понуди треба доставити овјерену фотокопију рјешења или 
увјерења надлежног градског/општинског органа управе о обављању дјелатности која 
је у вези са предметом јавне набавке (шифра дјелатности 90.01 извођачка умјетност).  
 
Члан 50. ЗЈН-а. (техничка и професионална способност) 
 
Услов за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности понуђача :  
 

- У обрасцу за цијену понуде (спецификација) је наведен наступ сљедећих 
извођача : група „Легенде“ (31.12.2022. године), Гоца Тржан (31.12.2022. 
године) и група „Галија“ (01.01.2023. године), па понуђач мора у понуди 
доставити доказ да је овлаштен за организовање и уговарање наступа наведених 
извођача и то за горе наведене дане у Бањалуци. 
 

Доказ техничке и професионалне способности:  
 

- Оригинал или овјерена фотокопија уговора из којег произилази да је понуђач 
овлаштен за организовање и уговарање наступа групе „Легенде“ на дан 
31.12.2022. године, Гоце Тржан на дан 31.12.2022. године и групе „Галија“ на 
дан 01.01.2023. године, у Бањалуци.  

 
ПОДАЦИ О ПОНУДИ   

 
Понуда мора да садржи сљедеће елементе :  
 

1) Образац за понуду,  
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2) Образац за цијену понуде (специфкација), потписан, попуњен и овјерен печатом 
понуђача, 

3) Образац повјерљивих информација (уколико их понуђач има), са наводима о 
повјерљивим информацијама ако их има, или са изјашњењем да нема повјерљивих 
информација, потписан и овјерен од стране понуђача у складу са формом која је 
дата у Анексу 3 ове тендерске документације. Уколико понуђач не достави овај 
образац, или га достави непопуњеног сматраће се да понуда не садржи повјерљиве 
информације и неће бити одбачена;  

4)  Изјаву о испуњавању услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона,  

5)  Доказ о регистрaцији, способности обављања професионалне дјелатности, члан 
46. Закона,  

6) Доказ техничке и професионалне способности,  

7)  Изјаву у вези са чланом 52. став (2) Закона,   

8)  Потписан и овјерен печатом понуђача примјерак нацрта уговора,   

9)  Оригинал или овјерена копија овлаштења/пуномоћи (копија овјерена код 
органа надлежног за овјеру докумената, орган управе или нотар) понуђача за 
подносиоца понуде (уколико је потписник понуде и изјава у склопу понуде лице 
овлаштено по пуномоћи од стране овлаштеног заступника понуђача);   

10) попис аката уз понуду. 

Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. 
Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. Понуда мора бити 
потписана од стране понуђача или особе овлаштене за подношење понуде од стране 
понуђача (у том случају овлаштење/пуномоћ се мора приложити уз понуду, оригинал 
или овјерена копија – овјера се врши код органа надлежног за овјеру докумената, орган 
управе или нотар), те овјерена печатом понуђача, на мјестима гдје је то у понуди 
назначено (на мјестима гдје пише овлаштено лице понуђача, или потпис и печат 
понуђача и на задњој страници нацрта уговора, на мјесту гдје пише "понуђач"), ако по 
закону државе у којој је сједиште понуђача, исти има печат или садржавати доказ да по 
закону државе у којој је сједиште понуђача, понуђач нема печат.   

  
Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 
тинтом.Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и потврђене 
потписом понуђача, уз навођење датума исправке, односно Исправке у понуди морају 
бити видљиве, не смију се радити коректором, корективном траком и другим 
корективним прибором. Исправке вршити на сљедећи начин: неизбрисивом тинтом, 
једном линијом прецртати број/цифру или текст који се исправља, поред кога се 
извршити нови упис. Нови упис (броја/цифра или текст) се потврђује потписом 
понуђача уз навођење датума новог уписа/извршене исправке (нпр. 10,00, изврши се 
нови упис 11,00; нови упис се потврђује потписом понуђача уз навођење датума 
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извршене исправке; или садржај изврши се нови упис садржај, нови упис се потврђује 
потписом понуђача уз навођење датума извршене исправке), у супротном понуда ће 
бити одбијена.  
 
Није дозвољено подношење алтернативних понуда. 
 
Сви листови понуде морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно 
вађење или уметање листова, осим гарантних докумената. Под чврстим увезом 
подразумијева се понуда укоричена у књигу или други увез који је осигуран 
јемствеником, с тим да се на јемственик залијепи наљепница с печатом понуђача.  
 
Све стране понуде морају бити нумерисане на начин да је видљив редни број странице 
или листа, у складу са чланом 8. став (6) и (7) Упутства за припрему модела тендерске 
документације и понуда ("Службени гласник БиХ", број: 90/14 и 20/15). 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.  
 
Понуда се доставља у оригиналу и једној копији, на којима ће читко писати 
„ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Копија понуде садржи сва документа 
која садржи и оригинал. У случају разлике између оригинала и копије понуде, 
вјеродостојан је оригинал понуде. Копија понуде се доставља заједно са оригиналом у 
једној коверти или у двије одвојене коверте које су опет упаковане у једну заједничку 
коверту или пакет.  

  
Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа: Градска управа Града 
Бњалука, Трг српских владара 1, Бања Лука, канцеларија 14.   

  
На коверти понуде мора бити назначено:  
- назив и адреса уговорног органа,  
- назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте,  
- евиденцијски број набавке: 15-404-566/22,  
- назив предмета набавке: „Обезбјеђње услуге организовања новогодишњег 
програма – дочека Нове 2023. године у циљу туристичке промоције града 
Бањалука и привлачења домаћих и страних туриста“,   
- назнака „не отварај“.  
  

Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 
достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна 
понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може 
у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. 
Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о 
одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена.  
 
Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.  
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Рок за достављање понуда је 08.12.2022. године до 12:00 часова.  
 
Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена на протокол 
уговорног органа, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и 
времена наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде 
запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити 
враћене понуђачу. Понуде које су достављене по истеку овог рока биће враћене 
понуђачу неотворене.   
    

Јавно отварање понуда ће се одржати дана 08.12.2022. године у 12:40 часова, у 
канцеларији 120 уговорног органа.  
 
КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА, ЦИЈЕНА, ГАРАНЦИЈА 

  
Критериј за додјелу уговора је најнижа цијена. Уговорена цијена је непромјењива, а 
начин плаћања је регулисан нацртом уговора.  
 
Гаранција за озбиљност понуде се не захтјева. Гаранција за добро извршење посла 
износи 10 % од уговорене цијене. Прије испате аванса, добављач је дужан прибавити и 
доставити гаранцију за поврат аванса.  
 
ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ 

 
Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о 
поништењу поступка (члан 70. Закона) у року не дужем од шездесет (60) дана (рок који 
је одређен као период важења понуде), а најкасније у року од седам (7) дана од дана 
истека важења понуде, односно у продуженом периоду рока важења понуде, уколико 
се он продужи на захтјев уговорног органа. Одлука о резултатима поступка јавне 
набавке биће објављена на wеб страници уговорног органа истовремено с њеним 
упућивањем понуђачима.  

 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ 

 
Сваки привредни субјект који има легитиман интерес за конкретни уговор о јавној 
набавци и који сматра да је Уговорни орган у току конкретног поступка додјеле 
уговора прекршио једну или више одредби Закона или подзаконских аката донесених 
на основу њега има право изјавити жалбу Уговорном органу на начин и у роковима 
прописаним чланом 99. и 101.Закона о јавним  набавкама. Против ове тендерске 
документације, може се поднијети жалба у року од 10 дана од дана преузимања исте са 
портала.  

 
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 поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса 2 дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
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66/16) 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. Став (1) тач. a) до д) ЗЈН, 
Анекс 3: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а, 
Анекс 4: Образац за цијену понуде (спецификација), 
Анекс 5: Списак повјерљивих информација, 
Анекс 6 : Нацрт уговора. 
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Анекс 1 
 

                  ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 
 

 
Број набавке: 15-404-566/22 
 
Број понуде: ________________ 
Датум: ____________________ 
 
УГОВОРНИ ОРГАН:  
 

Назив уговорног органа Градска управа Града Бањалука  

 
Адреса 

Tрг српских владара 1, Бањалука 

 
Сједиште 

78000 Бањалука 

 
ПОНУЂАЧ  

 
Назив понуђача – члана групе Адреса понуђача ИД број (ЈИБ) 
   
   
   
 
*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 

 

 
Е-mail 
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                                                                                                                          Страна 2 од 3 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
*уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 
представник групе понуђача 
У поступку јавне набавке услуга из анекса 2 дио Б ЗЈН, достављамо вам понуду и 
изјављујемо сљедеће:  
 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број 
___________/22, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих 
резерви или ограничења. 
 
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за набавку 
„____________________________________________________________________
____________________________________________________________________“ 
у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријима и 
утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

 
3. Цијена понуде 

Укупна цијена наше понуде: 
Укупна цијена без ПДВ-а је_________________КМ,  
Попуст који дајемо на цијену понуде је ___________КМ или ________%,    
Цијена понуде са попустом и без ПДВ-а износи ________________КМ,  
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом): _______________КМ, 
Укупна цијена са ПДВ-ом: ___________________КМ, 
(словима:______________________________________________). 
 
 

4.     Подуговарање  
 
4.1.  Имамо намјеру подуговарања приликом извршења уговора 

 
Назив и сједиште подуговарача  (није обавезан податак): __________________________ 
и/или 
дио уговора који се намјерава подуговарати (обавезан податак – навести описно или у 
процентима): 
_________________________________________________________________ 

 
4.2.  Немамо намјеру подуговарања  

(заокружити тачку 4.1. или 4.2., а ако се изјави намјера подуговарања попунити 
најмање обавезне податке). 
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5. У прилогу достављамо образац за цијену понуде који је попуњен у складу са 
захтјевима из тендерске документације. У случају разлике у цијенама из ове 
изјаве и обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену 
понуде.  

 
6. Наша понуда важи 60 (шездесет) дана од дана истека рока за достављање 
понуда, односно до ____________ године.  

 
7. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, 
обавезујемо се доставити доказе о квалификованости, у погледу личне 
способности који су тражени тендерском документацијом и у року који је 
утврђен; 

 
Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: ______________ 
Потпис овлаштене особе: _____________ 
Мјесто и датум: ______________ 
Печат понуђача:  
 
Уз понуду је достављена сљедећа документације: 
(Потпис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих)
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Анекс 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. 
 
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 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15

Анекс 3 
 

 
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 4 
 

Образац за цијену понуде  
 

Спецификација 
 

Ред. 
број Активност 

Укупна цијена 
без ПДВ-а   

(у КМ) 

1. 
Ангажовање за наступ групе – „Легенде“ , на дочеку Нове 2023. 
године на простору Трга Крајине у Бањалуци, на дан 31.12.2022. 
године 

 

2. 
Ангажовање за наступ извођача забавне музике – Гоце Тржан, на 
дочеку Нове 2023. године на простору Трга Крајине у Бањалуци, 
на дан 31.12.2022. године 

 

3. 
Ангажовање за наступ групе – „Галија“ , на дочеку Нове 2023. 
године на простору Трга Крајине у Бањалуци, на дан 01.01.2023. 
године 

 

4.  Обезбјеђење – на дан 31.12.2022. и 01.01.2023. године  

5. Заштитне ограде (на дан 31.12.2022. и 01.01.2023. године)  

6.  Дозволе – АМУС/Естрада, дозвола за рад  

7. Укупно  
(1+2+3+4+5+6)  

8. Агенцијска провизија (_____%)  

9.                                                   Укупно без ПДВ-а 

(7+8) 

 

10. ПДВ  

11. Укупно са ПДВ-ом 

(9+10) 

 

 

 
 

ПЕЧАТ И ПОТПИС 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 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
                                                                                             Потпис и печат понуђача 
 
                                                                                           __________________________ 
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Анекс 6  
 

 Н А Ц Р Т  У Г О В О Р А 
Уговорне стране: 
 
1. ГРАД БАЊА ЛУКА, Трг српских владара 1, Бањалука, (у даљем тексту: 

Наручилац) кога заступа градоначелник Драшко Станивуковић и 
 
2. „_______________“, Улица __________ број __, ЈИБ _____________, (у даљем 

тексту: Добављач), којег заступа _____________. 
  
ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Обезбјеђење услуге организовања новогодишњег 
програма – дочека Нове 2023. године у циљу туристичке промоције града Бањалука 
и привлачења домаћих и страних туриста 
 

Члан 1. 
 

Овај уговор се закључује на основу проведеног поступка јавне набавке –  анекс II 
дио Б Закона о јавним набавкама 15-404-____ /22 и Одлуке градоначелника број 11-
Г-_____/22 oд __.12.2022. године, којом је добављач „_____________“ изабран као 
најповољнији понуђач. 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог Уговора је обезбјеђење услуге организовања новогодишњег програма 
– дочек Нове 2023. године, на простору Трга Крајине у Бањалуци, на дан 
31.12.2022. године и 01.01.2023. године, а у којем ће учествовати извођачи: 

- 31.12.2022. године – група „Легенде“ и Гоцa Тржан и 
- 01.01.2023. године – група „Галија“.  

Члан 3. 
 

У склопу договорeнe услугe добављач се обавeзујe да услуге из члана 2. овог 
уговора: 

- изведе стручно и квалитетно у уговореним роковима, 
- услуге пружа у складу са законским и техничким прописима, стандардима и 

нормативима за ту врсту посла, 
- неће вршити измјене цијена у току трајања уговора. 

Члан 4. 
 

Обавезе наручиоца услуге су: 

- да плати извршене услуге у роковима предвиђеним овим уговором, 
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- да уколико пружање услуга не буде у складу са уговореним обавезама, 
односно испод квалитета пружања услуга, које је понудио добављач услуга 
у понуди, има право једнострано раскинути уговор.  

Члан 5. 
 

Уговорне стране су се споразумјеле да у свом раду поступају са дужном пажњом 
чувајући углед и реноме друге стране. 
 
Права и обавезе утврђене овим уговором не могу се преносити на трећа лица без 
претходне сагласности уговорних страна. 
 
Све евентуалне измјене и допуне овог уговора вршиће се анексом уговора у 
писаној форми. 
 
Садржина уговора представља повјерљиве податке уговорних страна који се не 
смију објављивати без писмене сагласности уговорене стране. 
 

Члан 6. 
 

Уколико се уговор раскине кривицом наручиоца, исти је дужан да плати добављачу 
све до тада извршене послове, а уколико до раскида уговора дође усљед кривице 
добављача, исти је дужан да наручиоцу врати цјелокупни износ уплаћене 
уговорене цијене, те надокнади евентуалну претрпљену штету која је настала 
усљед неизвршене обавезе, a све у складу са Законом о облигационим односима. 

Уколико се обавеза из члана 2. не изврши због догађаја насталих након 
потписивања уговора (болест, смрт, одлуке власти, елементарне непогоде, 
саобраћајне незгоде, застоји и слично), а на које се није могло утицати, нити су се 
могли спријечити, избјећи или отклонити, уговорне стране прихватају да се 
претрпљена штета надокнади организовањем извођења музичког програма исте 
важности и цјеновне вриједности у нормалним околностима, по терминима који 
захтјева наручилац. 

 
ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
 
Уговорена вриједност предметне услуге износи ________ КМ без ПДВ-а, односно 
са ПДВ-ом износи ________ КМ. 
 
Уговорне стране су сагласне да се накнада за пружање услуге из члана 2. овог 
Уговора, плати на сљедећи начин: 
 

1. аванс у висини од 
________ КМ, одмах по потписивању уговора, достављању авансне фактуре 
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и банкарске гаранције за поврат аванса, са роком важења од 90 дана 
рачунајући од 01.01.2023. године, 
 

2. преостали износ од 
__________ КМ, најкасније до 31.01.2023. године, а по испостављеној 
коначној фактури. 

 

Поред банкарске гаранције из става 2. тачка 1. овог члана добављач је дужан 
прибавити и банкарску гаранцију за уредно извршење уговора у висини од 10% од 
уговорене вриједности предметне услуге, са роком важења од 90 дана рачунајући 
од 01.01.2023. године. 

Банкарску гаранцју за уредно извршење уговора добављач се обавезује доставити у 
року од 15 дана од дана обостраног потписивања овог уговора. 
 

Члан 8. 
 
Уплата уговореног износа из претходног става вршиће се на жиро рачун 
добављача, број  __________ отворен код ____________ Banke.   
 

Члан 9. 
 

У случају да наручилац обезбједи дио средстава из других извора (донације или 
сл.) за финансирање организовања новогодишњег програма дочека Нове 
2023.године, добављач је сагласан да се уговорена вриједност услуге умањи за 
обезбјеђени износ средстава, о чему ће се сачинити анекс уговора. 
 

Члан 10. 

Уколико добављач не изврши уговорену обавезу у дефинисаном року или 
неквалитетно обави уговорену услугу, наручилац се има право наплатити из 
банкарске гаранције за поврат аванса.  

Из банкарске гаранције за добро извршење уговора наручилац се осигурава за дио 
евентуалне штете и трошкова, а у случају да добављач на било који начин прекрши 
предметни уговор. 
 
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

Члан 11. 
 

Добављач се обавезује да ће предметне услуге извршити на дан 31.12.2022. године 
и 01.01.2023. године. 
 
EKOЛОШКА КЛАУЗУЛА 

Члан 12. 
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Добављач ће у вријеме трајања уговора поступати у складу са свим законским и 
подзаконским прописима којима се регулише област заштите животне средине, 
који буду на снази током трајања уговора. 
 

Члан 13. 
 
Добављач се обавезује да припреми сву релеванту документацију за пријаву 
догађаја (јавног скупа) Министарству унутрашњих послова РС, те да исту достави 
наручиоцу услуге ради прибављања неопходног одобрења за одржавање догађаја 
из члана 2. овог уговора. 
 
Добављач је обавезан да наручиоцу услуге достави извјештај о извршеној услузи 
која је предмет овог уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
 
Овај уговор се може допунити или раскинути уз обострану сагласност уговорних 
страна. Уговор се може једнострано раскинути уколико једна од страна не испуни 
уговорене обавезе. 
 
У случају спора из овог уговора, уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити мирним путем, а уколико у томе не успију, надлежан је суд у Бањалуци. 
 

Члан 15. 
 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 16. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истовјетних примјерака, од којих Наручилац 
задржава 4 (четири) примјерка, а Добављач 2 (два) примјерка. 
 
 
 
 

                                                                        ПЕЧАТ И ПОТПИС ПОНУЂАЧА:  
 


