
Анекс 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  

Број набавке: ___________________ 

УГОВОРНИ ОРГАН: 

Уговорни орган:  

Адреса:  

 

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 ИД број за сваког члана групе 

понуђача (уколико се ради о групи понуђача): 

 

Адреса :  

ИД број:  

Број жиро рачуна:  

Да ли је понуђач је у систему ПДВ:  

Адреса за доставу поште:  

е-маил:  

*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. Поуговарач се не сматра чланом групе 

понуђача у смислу поступка јавне набаве. 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду): 

Име и презиме: 
 

Адреса:  

Телефон:  

Факс:  

е-маил: 
 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: 
 

(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе 

понуђача.) 

 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће: 
 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр.  

_________________(број набавке који је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо 

њене одредбе  у цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације  пружање услуга, 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  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. 
 

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача:  

 

____________________________ 

 

Потпис овлаштеног лица:______________________________ 

 

Мјесто и датум:_______________________ 

 

Печат предузећа: 

 

Уз понуду је достављена и сљедећа документација: 

 

 

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Наша понуда  садржи документа означена од 1 до __, и то: 

 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

... 

Итд. 

[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 

 



 

Анекс 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГА  

Број набавке:_____________________________________________________________________ 

Назив набавке:  __________________________________________________________________ 

Назив понуђача:___________________________________________________________________ 

Понуда број:_________________________ 

Редни 

број 
Опис услуге 

Јединица 

мјере 
Количина 

Јединична 

цијена у КМ 

по ставки 

без ПДВ-а 

Укупна цијена  

у КМ по 

ставки без 

ПДВ-а 

1.  Постављање ексклузивног 

банера са логом Предузећа 

током одржавања 

манифестације       

„Конференција беба“ у 

Мркоњић Граду 

ЈА 1 

  

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  

Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  

 

 М.П.                                                                                        Потпис 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 понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим 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 3 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

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

 

Ја, ниже потписани _________________________________ (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 кривичномо одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази 

процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу 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 под 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 не 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 одговорност 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: 

 ____________________________ 


	Број набавке: ___________________
	Број набавке:_____________________________________________________________________
	Назив набавке:  __________________________________________________________________



