
 
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 

 
Број набавке: __________________________________________ 
Број обавјештења ( позива за конкурентски захтјев уговорног органа) 

 
Број понуде: ________________ 
Датум: _____________________ 

 
УГОВОРНИ ОРГАН:  

 

 
Назив уговорног органа 

 

 
Адреса                                               

 

 
Сједиште 

 

 
ПОНУЂАЧ (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив 
члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника 
групе): 

 

Назив и сједиште понуђача (овлаштени представник групе понуђача)   

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана групе понуђача 
(уколико се ради о групи понуђача) 

 

 
Адреса 

 

 
ИДБ/ЈИБ 

 

 
Број жиро рачуна 

 

 
Да ли је понуђач је у систему ПДВ: 

 

 
Адреса за доставу поште 

 

 
Е – маил 

 

 
Контакт особа 

 

 
Број телефона 

 

 
Број факса 

 

 

 

 

 



Техничка спецификација                                                                               Анекс 1  

 

1. Визит карте                                                      1000 ком             

 

2. Каталог A4, 4 странице                                    400 ком.              

 

3. Позивнице 16*9,5 cm, 135 gr,  4/4                  8000 ком.              

 

4. Позивнице 16*9,5cm, 300 gr,  4/4                  6000 ком.            

 

5. Улазнице 20*8 cm са нумерацијом              12000 ком.            

 

6. Мјесечни програм, A3, 4/4                             2400 ком.             

 

7. Плакати A0                                                           10 ком.             

 

8. Плалати A2                                                           50 ком.              

 

9. Форекс са штампом                                              5  m2              

 

10. Штампање Roll Up-a                                            2 kom.            

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 



 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

                                                                                                                                       Анекс 2. 
У поступку јавне набавке који сте покренули објавом на Веб страни Банског двора дана 
06.03.2019. године, достављамо вам понуду и изјављујемо следеће:  

 
1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ 

 
Укупна цијена наше понуде износи: 

 
 Укупна цијена без ПДВ-а : _______________ КМ 

или  словима________________________________________________________________
. 

 
 Попуст у износу од _________% тако да укупна цијена са попустом и без ПДВ-а износи 

_______________ КМ  или словима 
________________________________________________________КМ. 

 
 ПДВ 17%: _______________ КМ, или словима 

_____________________________________KM. 

 
 Укупна цијена са ПДВ-ом: ________________ КМ или словима 

____________________________________________КМ. 

 
3. ПОДУГОВАРАЊЕ  

 
3.1 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): _____________________________________________ 

 
3.2 Немамо намјеру подуговарања  

 
(заокружити тачку 3.1 или 3.2, а ако се изјави намјера подуговарања попунити најмање 
обавезне податке) 
 
4. Прихватамо све услове дефинисане овом тендерском документацијом без икаквих резерви 
и ограничења. 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. 

 
5.  Ако наша понуда буде најуспјешнија обавезујемо се доставити доказе о испуњавању 

квалификационих услова за које смо приложили изјаве, у складу са условима прописаним 
овом тендерском документацијом. 

 
        6. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног  третмана 

домаћег, изјављујемо следеће (заокружити оно што је тачно): 
 

а) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног  
    третмана домаћег,  



б) Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног  
    третмана домаћег,  

 

М.П. 
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 

                                                                             
                                                                                                        ___________________________ 

                                                                                                    (име и презиме) 

 
                                                                                            ____________________________ 

                                                                                                         (потпис) 
        

 
                                                  

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 
Наша понуда  садржи документа означена од 1 до __, и то: 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 

 
Итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс 3 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

Ред.број Опис услуге Јед. 
Мјере 
Ком. 

Количина Јединична цијена 
по ставки без ПДВ-

а 

Укупна цијена 
по ставки без 

ПДВ-а 

1. Визит карте                                                       1000    

2. Каталог A4, 4 
странице                                     

  400    

3.  
Позивнице 16*9,5 
cm, 135 gr,  4/4                   

8000    

4. Позивнице 
16*9,5cm, 300 gr,  
4/4                   

6000    

5. Улазнице 20*8 cm 
са нумерацијом               

12000    

6. Мјесечни програм, 
A3, 4/4                              

2400    

7.  Плакати A0                                                            10    

8. Плакати A2                                                            50    

9. Форекс са штампом                                                  5м2    

10. Штампање Roll Up-a                                             2    

 
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

 
КМ 

 
ПОПУСТ  ___%: 

  
КМ 

 
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а: 

 
КМ 

 

Потпис и печат понуђача _______________________________________________________ 

 
Напомена: 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 

платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осним 
оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити 
у складу са јединичним цијенама. 

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

 

 

 

                                                                                                                                                                   

 



Напомена: 
1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба платити 
добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осним оних који су 
наведени у овом обрасцу. 
3.  У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у 
складу са јединичним цијенама. 
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 

 

 

 
                                                                                                                                                              АНЕКС 4 

     
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 добављача 
_______________________ 

 

Напомена: 
Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11. Закона. 
                              

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                         

 



                                                                                                                                                           АНЕКС 5 

 
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од ц) и 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 ______________________________________________ (Навести положај, назив 
привредног друштва) 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,на 
веб страни уговорног органа 06.03.2019. године, а у складу са чл. 45. ставовима (1) и (4),   под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 
ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 
Понуђач ______________________________ у наведеном поступку јавне набавке, којег 
представљам, није: 
 а) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања 
и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ; 
 б) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у 
складу са важећим прописима у БиХ. 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле уговора достави 
документе из члана 45. став (2) тачке ц) и д) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди 
уговорни орган у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба 
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су 
истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање 
нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о 
јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 
10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице 
понуђача. 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне 
набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност 
података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код 
надлежних органа. 

 
Изјаву дао: 
__________________________ 
Мјесто и датум давања изјаве: 
__________________________ 
Потпис и печат надлежног органа: 
___________________________ 

М.П. 

 

 

 



                                                            ПИСМЕНА ИЗЈАВА                                            АНЕКС 6 
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 ______________________________________________ (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 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 на веб страни уговорног органа 06.03.2019. 
године, 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. 
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. 
                                    

 

 


