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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈАВНА УСТАНОВА „ВОДЕ СРПСКЕ“ БИЈЕЉИНА  Улица М. Обилића број 51, Бијељина, Централа 055/201-784 факс: 055/211-517; Сектори:.  за екон. и правне  посл.:055/221-391; за управљање ОРС Саве :055/226-030; за управљање ОРС Требишњице :059/245-510;  E-mail: bijeljina@voders.org  ; www.voders.org  
 
Број: 01/4-4538-1/16 
Датум: 21.07.2016. године 
 

На основу Рјешења Јавне Установе „Воде Српске“ о покретању поступка одабира 
најповољнијег понуђача (број: 01/4-4538/16 од 21.07.2016. године),  члана 8. Ставова 1) и 
2) Закона о јавним набавкама („Службени Гласник БиХ“ број: 39/14 и 47/14), Правилника о 
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б. Закона о јавним набавкама 
(Службени гласник Босне и Херцеговине број 104/14), Анекса II дио Б. Категорија 7 Закона 
о јавним набавкама, чланова 17. и 19. Статута Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина, 
Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина  објављује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за прикупљање понуда за осигурање 

 
Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина овим путем објављује јавни позив за прикупљање 
понуда за осигурање и позива све заинтересоване понуђаче да узму учешће по 
предметном позиву и доставе своје понуде. 
 
1.ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА: 
Избор најповољнијег понуђача за пружање услуга осигурања, и то: 

1. ЛОТ 1: Обавезно осигурање од ауто одговорности за механизацију и теретна 
возила Подсектора плавног подручја Саве, Градишка, 

2. ЛОТ 2: Колективно комбиновано осигурање запослених 179 радника у ЈУ „Воде 
Српске“, 

3. ЛОТ 3: Осигурање имовине – пословних објеката – канцеларијски објекти и 
простори; 

 
Техничка документација за наведене ЛОТ-ове се налази у прилогу овог јавног позива и 
чини његов саставни дио. 
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2. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 
2.1.Процјењена вриједност јавне набавке износи: 

• За ЛОТ 1: 2.500,00 КМ без ПДВ-а, 
• За ЛОТ 2: 9.000,00 КМ без ПДВ-а, 
• За ЛОТ 3: 13.000,00 КМ без ПДВ-а; 

 
Рок за реализацију сваког појединачног ЛОТ-а јесте година дана од дана закључења 
уговора. 
Критеријум одабира најповољнијег понуђача за сваки ЛОТ јесте најнижа цијена технички 
задовољавајуће понуде. 
Заинтересовани понуђачи достављају своје понуде у складу са одредбама овог јавног 
позива. 
Алтернативне понуде неће бити прихватљиве и исте ће бити одбачене. 
Јавна Установа „Воде Српске“ Бијељина ће закључити укупно 3 уговора за сваки ЛОТ 
појединачно, са изабраним најповољнијим понуђачем. 
Сваки понуђач има право да достави понуде за 1, 2 или 3 ЛОТ-а. 
Понуђач може доставити понуде за све ЛОТ-ове.  За сваки ЛОТ за који конкурише мора 
доставити сву тражену документацију за тај ЛОТ.  
 
3.УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА – ЗА СВАКИ ЛОТ: 
 
3.1.Услови за квалификацију у смислу личне способности: 
Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности из члана 45. ЗЈН  доказати да: 
А) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 
прописима земље у којој је регистрован; 
Б) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 
 
3.1.1. У сврху доказивања услова из тачки А) и Б) претходног става понуђач је дужан 
доставити попуњену и овјерену изјаву код надлежног органа (органа управе или нотара) 
чији образац је саставни дио тендерске документације.   
Изјава мора бити достављена уговорном органу са даном предаје понуде, односно мора 
бити саставни дио понуде. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде.  
3.1.2. Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити 
овјерену изјаву. 
3.1.3. Понуђач који буде одабран као најповољнији у овом поступку јавне набавке дужан је 
доставити сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то: 

-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, 
-Увјерења надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези с 
плаћањем директних и индиректних пореза. 
3.1.4. У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно 
одгођеном плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, 
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здравствено осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду 
надлежне институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје 
програмиране обавезе.  Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или 
одгођеном плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије 
доставе понуде, не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје обавезе и тај 
понуђач неће бити квалификован у овом поступку јавне набавке.  
3.1.5. Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 
моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У 
противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова је дужан 
доставити у року од  5 дана од дана запримања обавјештења о резултатима овог поступка 
јавне набавке. Докази које доставља изабрани понуђач не могу бити старији од три 
мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. Наиме, изабрани понуђач мора 
испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у противном ће се сматрати да је дао 
лажну изјаву из члана 45. Закона. 

3.1.6. Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове 
у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.  

 
3.2.Услови за квалификацију у смислу професионалне способности: 
Способност за обављање професионалне дјелатности из чл. 46. Закона о јавним набавкама 
БиХ.  
3.2.1.Понуђачи у вријеме предаје понуде морају бити регистровани за обављање 
дјелатности која је предмет јавне набавке у одговарајућим професионалним или другим 
регистрима земље у којој су регистровани.           
3.2.2. У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду 
доставити: 
- доказ о регистрацији и то за правна лица Актуелни извод из судског регистра, а за 
физичка лица (предузетнике) Рјешење надлежног органа локалне самоуправе код кога је 
физичко лице (предузетник) регистровано да обавља професионалну дјелатност која је у 
вези са предметом набавке, односно посебна изјава или потврда надлежног органа којом 
се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с 
предметом набавке;      
3.2.3. Доказ о регистрацији доставља се у оригиналу или овјереној копији (овјера код 
органа управе или нотара) и признају се на територији Босне и Херцеговине без обзира на 
којем нивоу власти у БиХ су издати, с тим да датум издавања оригинала не може бити 
старији од три мјесеца рачунајући од дана достављања понуде. 
3.2.4. Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе заједно морају бити 
регистровани за обављање дјелатности која је предмет набавке. 
 
3.3.Услови за квалификацију у смислу економске способности: 
Економска и финансијска способност понуђача: 
3.3.1. Понуђачи морају да испуњавају следеће минималне услове у погледу  економске и 
финансијске способности из члана 47. Закона о јавним набавкама БиХ  и то: 
а) да је понуђач ликвидан; 
б) да понуђач остварио позитиван финансијски резултат у свом пословању у последњој 
финансијској години – 2015.година; 
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в) У 2015. Години остварену стопу ефикасности у исплати одштетних захтјева 100% и стопу 
ефикасности у рјешавању одштетних захтјева минимално 95% (укупно рјешени и одбијени 
одштетни захтјеви/број пријављених штета у текућем обрачунком периоду); 
 
3.3.2. Оцјена економског и финансијског стања понуђача ће се извршити на основу 
достављених доказа: 
-Изјаве по члану 47. Закона о ЈН овјерене од стране понуђача, која изјава не може бити 
старија од 15 дана од дана достављања понуде, која је саставни дио овог јавног позива и 
достављених обичних копија сљедећих докуменaта: 
а) Извод/Потврда/Увјерење или други одговарајући документ пословне банке којом се 
доказује ликвидност (економско-финансијска способност) понуђача  у задњих 6 мјесеци, 
рачунајући период за припрему понуде, тј. од дана објављивања предметне јавне набавке 
до крајњег рока за предају понуда. 
б) Пословне билансе или изводе из пословних биланса позитивне за последњу 
финансијску годину (2015.година), односно од почетка пословања у предметном сегменту 
ако је понуђач регистрован, односно почео са радом прије мање од двије године, уколико 
је објављивање пословог биланса законска обавеза у земљи у којој је понуђач 
регистрован, а ако не постоји законска обавеза објаве биланса у земљи у којој је понуђач 
регистрован, понуђач ће доставити изјаву овјерену од стране надлежног органа. Негативан 
биланс успјеха ће се сматрати разлогом за дисквалификацију понуђача; 
в) Потврда Агенције за осигурање Републике Српске на дан 31.12.2015. године о 
оствареној стопи ефикасности у исплати одштетних захтјева и стопи ефикласности у 
рјешавању одштетних захтјева;       
3.3.3. Понуђач чија понуда буде изабрана као најбоља, дужан је након пријема одлуке о 
избору доставити у року од 5 дана оригинале или овјерене копије докумената којим 
доказује економску и финансијску способност. 
3.3.4. Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове 
у погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.  

 
3.4.Услови за квалификацију у смислу техничке способности: 
Сваки од понуђача за предметни тендер морају да доставе у понуди: 
3.4.1.Списак извршених уговора у складу са чланом 48. Став (2) Закона о Јавним набавкама, 
а који су у вези са предметном набавком, за период не дужи од три године, или од датума 
регистрације, односно почетка пословања, ако је кандидат / понуђач регистрован, односно 
почео да ради прије мање од три године.  
Списак извршених уговора трeба да садржи: 

• За ЛОТ 1: један успјешно реализован уговор о обавезном осигурању од ауто 
одговорности, чија је вриједност иста или већа од 2.500,00 КМ без ПДВ-а; 

• За ЛОТ 2: један успјешно реализован уговор о колективно комбинованом 
осигурању запослених радника, чија је вриједност иста или већа од 9.000 КМ без 
ПДВ-а; 

• За ЛОТ 3: један успјешно реализован уговор о осигурању имовине, чија је 
вриједност иста или већа од 13.000 КМ без ПДВ-а; 
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Докази за сваки ЛОТ појединачно се подноси у форми табеле са списком извршених 
уговора, описом посла, вриједности уговора и контакт особом Наручиоца посла за 
провјеру података, као и потврде Наручиоца посла о добро извршеним пословима за 
сваки наведени уговор.  
У случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне стране 
која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно извршеним 
уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве потврде 
обезбиједе. 
Потврда о уредно извршеним уговорима за сваки ЛОТ појединачно од стране Наручиоца 
мора да садржи сљедеће податке: 

• назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката, 
• предмет уговора, 
• вриједност уговора, 
• вријеме и мјесто извршења уговора, 
• наводе о уредно извршеним уговорима; 

 
3.4.2. Изјаву о испуњености услова из тачке 3.4.1. о траженим образовним и 
професионалним квалификцијама у погледу техничке и професионалне способности у 
овом поступку набавке,  попуњава и овјерава понуђач, која изјава се доставља у прилогу 
овог јавног позива  и која изјава не може бити старија од 15 дана од дана предаје понуде у 
овом поступку јавне набавке. 
3.4.3. Уколико понуду доставља група понуђача, сви чланови групе достављају заједно   
доказе у смислу испуњавања услова. 
 

4. Начин достављања понуда: 
4.1. Понуда се доставља у оригиналу у затвореној и запећаћеној коверти на којој ће читко 
писати „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“.  
4.2. Понуда, без обзира на начин достављања, мора бити запримљена у уговорном органу, 
на адреси наведеној у овом јавном позиву, до датума и времена наведеног у овом јавном 
позиву. Све понуде запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, 
неотворене ће бити враћене понуђачу.  
4.3. Понуде се предају на протокол уговорног органа канцеларија број 16.  или путем 
поште, на адресу уговорног органа, у затвореној коверти и на којој, на предњој страни 
коверте, мора бити наведено: 
 
НАЗИВ УГОВОРНОГ ОРГАНА: Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина 
АДРЕСА УГОВОРНОГ ОРГАНА: Милоша Обилића број 51., 76300 Бијељина,  
 
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ: „Пружање услуга осигурања – ЛОТ ___ . 
 
Број набавке: 01/4-4538-1/16 
„НЕ ОТВАРАЈ“  
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На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе сљедеће: 
Назив и адреса понуђача / групе понуђача: 
___________________________ 
___________________________ 
 
4.4. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 
листова. Под чврстим увезом подразумијева се понуда укоричена у књигу или понуда 
осигурана јемствеником. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се 
чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове 
понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу 
бити увезани понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. 
4.5. 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 
слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим 
завршава претходни дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који имају 
оригинално нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно. 
4.6. Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је 
обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не 
мијења, нити се битно удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у 
овом јавном позиву. 
 
5. Начин одређивања цијене понуде: 
5.1. Цијенa понуде обухвата све ставке за цијену понуде, уколико је предмет набавке 
подјељен по ставкама. 
5.2. Цијена понуде се пише бројкама и словима. Цијена понуде је непромјењива. 
5.3. У цијени понуде се обавезно наводи цијена понуде (без ПДВ-а), понуђени попусти и на 
крају цијeна понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а). Уколико понуђач није ПДВ 
обвезник, не приказује ПДВ и у обрасцу за цијену понуде, на мјесту гдје се уписује 
припадајући износ ПДВ-а, уписује 0,00. 
5.4. Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје 
вриједност уговора (цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ. 
5.5. Понуђена цијена услуга треба укључивати све обавезе везане за те услуге. 
 
6.Валута понуде: 
6.1. Цијена понуде се изражава у конвертибилним маркама (БАМ).  
6.2. Понуде ино понуђача морају бити достављене у Еурима и Наручилац ће извршити 
обрачун понуде у складу са курсом Централне банке БиХ на дан отварања понуда. 
 
7.Језик и писмо понуде: 
7.1. Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на 
латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на 
једном од службених језика у Босни и Херцеговини.  
7.2. Изузетно дио пропратне документације (каталози, брошуре, исл.) може бити и на 
другом језику, али у том случају обавезно прилаже и превод овлаштеног судског тумача за 
језик са којег је превод извршен. 
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8. Рок важења понуде: 
8.1. Рок важења понуде за предметну јавну набавку износи 60 дана, рачунајући од дана 
достављања понуде.   
8.2. Уговорни орган задржава право да писменим путем тражи сагласност за продужење 
рока важења понуде. Уколико понуђач не достави писмену сагласност, сматра се да је 
одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда не разматра у даљем току поступка 
јавне набавке.  
8.3. Понуђач који је дао сагласност за продужење периода важења понуде, дужан је 
обезбједити и продужење гаранције за озбиљност понуду.  
 
 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
1.Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда: 
Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 4. Овог јавног позива и то: 
Уговорни орган: Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина 
Улица и број: Милоша Обилића број 51., 76300 Бијељина 
Канцеларија број: 16 
Датум пријема понуда: до 01.08.2016.године до 15:00 часова. 
Вријеме до када се примају понуде: до 15:00 часова. 
 
Понуде запримљене након истека рока за пријем понуда се враћају неотворене 
понуђачима. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде 
не стигну до крајњег рока утврђеног тендерском документацијом. 
 
2.Мјесто отварања понуда: 
Уговорни орган: Јавна установа „Воде Српске“ Бијељина 
Улица и број: Милоша Обилића број 51. Бијељина, 76300 Бијељина 
Мјесто отварања понуда: просторије Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина. 
 
 3.Трошак понуде: 
Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.  
 
4.Преузимање јавног позива: 
Овај јавни позив се објављује на интернет страници Јавне Установе „Воде Српске“ 
Бијељина www.voders.org/tenderi . 
 
Преузимање овог јавног позива јесте искључиво путем наведеног интернет сајта. 
Сви понуђачи који преузму овај јавни позив путем наведеног интернет сајта су дужни да 
обавијесте писменим путем ову установу о преузимању предметног јавног позива. Они 
понуђачи који преузму јавни позив а не обавијесте ову установу о преузимању јавног 
позива неће моћи учествовати у избору најповољнијег понуђача, тј. њихове понуде се неће 
отварати и исте ће неотворене бити враћене понуђачима. 
 
 
 

http://www.voders.org/tenderi
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5.Рок за доношење одлуке о избору: 
5.1. Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или 
поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од  7 дана 
од дана истека важења понуде. 
5.2. Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим 
понуђачима у поступку набавке у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана, од дана 
доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке путем поште. 
 
6.Контакт особа: 
6.1.Зaинтeрeсoвaни пoнуђaч мoжe трaжити пojaшњeњe вeзaнo зa прeдмeтни пoзив 
нajкaсниje дo 29.07.2016. гoдинe дo 15:00 часова, нa aдрeси Јавне Установе „Воде Српске“ 
Бијељина, улица Милоша Обилића 51, или нa брoj тeлeфoнa 055/ 201-784, или на факс 
055/211-517. 
6.2.Кoнтaкт oсoбa je Зоран Лазић. Контакт телефони: 055/201-784, или 055/226-033. Email: 
zlazic@voders.org . 
 
 
Прилози: Анекс 1 

Анекс 2 
Анекс 3 
Анекс 4 

 
 

 
 

                                            ДИРЕКТОР 
 

                   Милан Кикић, дипл.ек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zlazic@voders.org
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AНЕКС 1 
 

Изјава о испуњености услова из члана 45.став (1) тачка 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 који проводи уговорни орган _____________________ (Навести тачан 
назив уговорног органа) за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је 
објављено обавјештење) бр. __________ у „Службеном гласнику БиХ“ бр. _______, а у 
складу са чланом 45. Ставовима (1) и (4)Закона о јавним набавкама, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу  

 
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 
1.Кандидат/понуђач __________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег 
представљам, није: 

Апропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања 
и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи 
регистрације, 
Б) пропустио испунити обавезе у вези плаћањем директних и индиректних пореза у 
складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 

 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле 
уговора достави документе из члана 45. Став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног 
органа и у року који одреди уговорни орган у складу са чланом 72. Став (3) тачка а). 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 
пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична 
способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су 
предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 
200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак 
јавне набавке у складу са чланом 45. Став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају 



10 
 

сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности 
изнесених информација код надлежног органа. 
            
             Изјаву дао: 

_______________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве 
_______________________ 
 
Потпис и печат надлежног органа 
____________________________                  М.П. 
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         АНЕКС 2 
 

Изјава о испуњености услова из члана 47. ст.(1) тачка од а) до д) и (4)  
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14) 

 
Ја, нижепотписани ________________________, са личном картом број:_____________, 
издатом  од _______________________ у својству представника привредног друштва, или 
обрта или сродне дјелатности ____________________ (назначити 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 који проводи уговорни орган _____________________ (Навести тачан 
назив уговорног органа) за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је 
објављено обавјештење) бр. __________ у „Службеном гласнику БиХ“ бр. _______, а у 
складу са чланом 47. Ставовима (1) и (4)Закона о јавним набавкама, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу  
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

1.Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач _______________ у 
наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказуме 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 који 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 понуђача 
(правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
            Изјаву дао: 
_______________________ 
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Мјесто и датум давања изјаве 
_______________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата 
____________________________                 М.П. 
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АНЕКС 3. 
 

Изјава о испуњености услова из члана 50. тачака: ц),д) и ф)  
(Техничка и професионална способност у поступку набавке радова) 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 који проводи уговорни орган 
______________________ __________(Навести тачан назив уговорног органа), за који је 
објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) бр: 
_______________________ у „Службеном гласнику БиХ“ бр: ____________, а у складу са 
чланом 50. тачке ц), д), и ф), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, нарочито оном особљу које 
је ангажовано на пословима надзора и контроле квалитета, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача 
д) извођача радова о просјечном годишњем броју запослених и броју руководећег особља 
у последње три године; 
ф) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом околине 
и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект примјењивати приликом 
извођења радова. 
(Заокружити тачке које су дефинисане као захтјеви у тендерској документацији) (једну или 
више) 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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 
техничка и професионална способност из члана од 48. До 50. 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. 

         



14 
 

            Изјаву дао: 
_______________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве 
______________________ 
 
Потпис и печат надлежног органа: 
__________________________             М.П. 
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АНЕКС 4  
 
НАЦРТ 

С П О Р А З У М 
за групу понуђача 

 
На основу расписаног јавног огласа Јавне установе „Воде Српске“ Бијељина за 
_____________________________ закључује се Споразум групе Понуђача за заједнички 
наступ на предметној јавној набавци 
 

 
Члан 1. 

Овај Споразум закључен је између: 
____________________________________ (носилац групе) 
____________________________________ (члан групе) 
____________________________________ (члан групе) 
____________________________________ (члан групе) 
____________________________________ (члан групе) 
 
Носилац групе ће у име групе закључити уговор о предметном послу са уговорним 
органом. 
Овај споразум се односи на јавну набавку _____________________________________. 

 
Члан 2. 

 Споразумне стране су сагласне да припреме своју понуду у складу са условима из  
тендерске документације. 

 
Члан 3. 

Споразумне стране самостално дефинишу међусобна права и обавезе у предметној 
ствари, и то на начин: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
Члан 4. 

Овај Споразум је на снази до рока за реализацију предметне јавне набавке а ступа на снагу 
даном закључења. 

 
 
 

Члан 5. 
Споразумне стране су се споразумјеле да закључи уговор у ______________ примјерака, за 
сваку уговорну страну по два примјерка. 
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Споразумне стране: 
 
____________________  М.П. 
Број: 
Датум: 
____________________  М.П. 
Број: 
Датум: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hedni

Qroj

Marka vozila Tip vozila Registarski
broj

Godine
proizvodnje

ka rakte ristike

1-. TAM 80 Teretno
NL

K47-O-456 198s 5s kW, 3860 c*'; Aiiel

2. Iahudica Tgs-M-499 Lg85 Nosivost 35 t
:t
J. TAM 260T Teretno

N3
o3s-T-91,L L987 L77 kW, L2763 cffi3,

nosivost L6 t, dieel
4. EUROPI\RD 824 TRAKTOR A89-M-696 ?007 6OkW, dizel
5, EUROPARD 824 TRAKTOR T7g*A*375 ?ffi7 6OkW, dlzel

1



r

nPEAMETHA ycnyrA - HASABKE:

KO/lEKTt/BHO KOMSt/HOBAHO OCt/ryPAFbE 3AnOC/rEHt4X ).y. BO!,E CpnCKE EVIJElbt/HA

ocilrvPAt-bE 34 179 3AnOC/tEHt/X HA nEPOA OA iEAHE rOATtHE AAHA CA noqETKOM
OCt/l-yPAFbA 14.08.2016 ro4. 00 h - 1.4.08,2017 rop,, 24 h y TOKy 24 CATA

octAry PA H 14 P \A3V1LJV| OCATYPAHA CYMA

cMPTyC/bEA HE3TOAE 20,000,00 KM
CMPT yC/bEA SOIECTI/ 9.000,00 KM
TPAJHA I/IHBA/fiVAHOCT yC/bEA HECPET,CIy(IAJA 40.000,00 KM
TPOI]IKOBLITI/JELIEFbA 2.5OO,OO KM

nPoL|4JEHA Bpt4JEAHOCTI/ yCIyrE 9.000,00 KM

nIAIAFbE : I-lO IPtlJEMy OAKTyPE
RP|ATEP/J /3EOPA noHyAE : HAJHT/IHA tlt/JEHA
yroBoP cE 3AK/byqyJE HA ro4zHy AAHA
VC/lOBt/: AA JE PETZCTPOBAH 34 nPEAMETHy HA6ABKy, OAHOCHO AA CE MOIHE SABATI/

AJEnATHOlllqy KOJA iE nPEAMET HASABEKE (AKTyEnH14 t/3BOp, OPT[/HA/t r4l171 OBJEpEHA

KOnZJA) , nOTBPAA 6AHKE KOJOM AOKA3yJE /trlKBI/AHOCT y 3AAl-bt/X 6 MJECEqt/ ,

no3vTtABHU nOC/tOBHt/ Bt4llAHCU 34 3AAt-bE AB[/JE TOAZHE



r,,
{ff J ig Strana 1 od 1

15t07 t2Arc
JU Vode Srpske

GODINA: 2016

Pregled osnovnih sredstava po kontu sa uvecanjem

OD: 01 .01 .2016 DO: 31 .1Z.ZO1G

348 Poslovna zgrada Miloia Obilica 51

357 Poslovni prostor Banja Luka - Adaptacija

977 Poslovna zgrada u Prijedoru

1 139 Poslovni prostor Vojvode Mi5ica 22, Dobo)

2614 Poslovni objekat u Vi5egradu

01 01 45

010144

01 01 79

01 01 90

0111112006

0111212A07

01106t2015

1.3 1.00

1.0 1.00

1.0 1.00

264,978.39

24,919.94

10,124.94

42,345.62

1,523.95

1 ,105,120.81

143,392.57

7 4,997 .46

161,419.63

303,265.49

0111012001 1.3 1.00

01 107 12002 1 .25 1 .00

Konto : Afifi1

1,370,005.20

168,202.51

95,012.4A

203,7 64.25

304,799.43

Kancelarijski objekti prostori

oczl-vPAl-bE 14MoBt/HE - nOC/lOBHl/X OsJEKATA-KAHt-lEnA pwc(t| o6JEKt4 il npOCTOpt4

OCil TYPAIIE I/ MOB14HE OCHOBH t/ NAKET
( ocilryPAl-bE oA nox{ApAt4 Apvrlx onACHocrt/1 ,yAAp rpoMA, yAAp Bo3t//tA
VAAP EKCnnO3I/1JE, O/lyJA tpAp\ tAApyrO OCilrypAFbE il3 OCHOBHOT IAKETA)
O C h TYPA Fb E 14 M O B I/ H E 40 N Y H C K 14 X P IA3TAKA_ O N AC H OCT I/
l.nonIABA, SyJt4UA t/ Bt/coKA BOAA
2.t/13n_t4B BOAE 143 BOAOBOAH t/1x u RAHAtlU3At4AOHux ut/JEBt4

AO r0% oA cyME OCLAryPAt-bA.

6.

ItOtoO, ,,rar,rrr.ir@


