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1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1 Подаци о уговорном органу: 

Уговорни орган: Општина Братунац 

Адреса: Ул.Трг Милоша Обилића бр.8 .75 420 Братунац 

ИДБ/ЈИБ: 4401444710003 

Телефон: 056-410-176 

Факс: 056-420-372 

Wеб адреса: www.opstinabratunac.com 

 

1.2 Подаци о особама задужним да воде комуникацију у име Уговорног органа са понуђачима: 

 

Контакт особе: Рада Веселиновић Стојан Илић 

Телефон: 056-420-331 056/420-372 

Факс: 056-420-372 056/420-372 

е-маил: r.veselinovic@opstinabratunac.com stojanbr@gmail.com 

 

1.2.1. Понуђачи се упозоравају да све информације у вези са поступком јавне набавке  могу да добију 

искључиво од надлежних контакт особа, у противном други начин кореспонденције Уговорни 

орган не сматра валидним.  

1.2.2. Због тренутне ситуације у БиХ у вези са корона вирусом (COVID-19), те специфичне динамике 

рада уговорних органа  у поступцима јавних набавки које та ситуација налаже , цјелокупна 

комуникација и размјена информација (коресподенција) између Уговорног органа и понуђача 

треба се водити у писаној форми, на начин да се иста доставља електронским путем (e-mailom) на 

адресе означену у тендерској документацији, тачка 1.2. 

 

1.3 Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган у сукобу интереса 

 

Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса. 

 

1.4 Редни број набавке 

 

1.4.1. Број набавке: 02-020-18-8/20  

1.4.2. Редни број набавке у Плану јавних набавки роба: Посебна одлука о покретању поступка 

набавке 

 

1.5 Подаци о поступку јавне набавке 

 

1.5.1. Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци 

1.5.2. Процијењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а: 12.000,00 КМ. 
1.5.3. Врста уговора о јавној набавци: Уговор о јавној набавци  роба 

1.5.4. Период на који се закључује уговор: 15 дана    

      1.5.5.  Поступак ће се водити у три фазе: 

 Прва фаза подразумијева достављање документације у циљу утврђивања 

квалификованости понуђача 

 Друга фаза је позив за достављање почетне понуде и поступак преговора са 

квалификованим понуђачем  

 Трећа фаза је позив за предају коначне понуде и одлука о избору најповољнијег понуђача 

1.5.6. У складу са чланом 28. став 1. Закона о јавним набавкама  преговарачки поступак ће се 

водити са једним понуђачем.   

 

2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕНДЕРСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

2.1. У складу са чланом 28. став 4.Закона о јавним набавкама тендерска документација ће бити 

објављена на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com  

2.2. Уговорни орган може у свако доба измјенити или допунити тендерску документацију под 

условом да се све измјене или допуне доставе заинтересованим понуђачима исти дан. 

Извршена измјена биће саставни дио тендерске документације. 



 
 

2.3. У случају да такве измјене подразумијевају суштинску промјену предмета набавке, уговорни 

орган ће продужити рок за пријем понуда Рок за продужење не може бити краћи од 7 дана. 

 

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 

 

3.1. Опис предмета набавке 

 

3.1.1. Предмет овог поступка су робе  „Набавка и испорука кревета са коплетном опремом“ 

3.1.2. Ознака и назив из 39143110-0 кревети и постељина и посебни меки производи  

 

3.2. Мјесто пружања услуга  

 

3.2.1. Од понуђача се захтјева да испоруку роба изврши у Братунцу, FCO објекат ЈУ „Дом здравља 

Братунац“. Сви трошкови превоза робе падају на терет испоручиоца. 

 

4. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА 

 

Да би испунио услове за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци 

понуђач мора испуњавати следеће услове за квалификацију: 

 

4.1. Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности(члан 45. Закона) доказати да:  

 

a) у кривичном поступку није 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;  

b) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 

одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у поступку 

јео бустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини 

или земљи у којој је регистрован; 

c) је 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; 

d) 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. 

4.1.1. С обзиром да се ради о поступку набавке крајње хитности проузорковане вирусом корона 

(COVID-19),  због околности које произилазе из мјера за спречавања ширења вируса као што 

су ограничење кретања, избјегавање већих јавних окупљања, затварање граница БиХ, 

избјегавање личних контаката  и слично, те специфичне динамике рада уговорних органа које 

описане околности налажу,  и услова дефинисаних чланом 28. Став 3 Закона о јавним 

набавкама, у сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити Изјаву 

овјерену печатом понуђача да се на њих не односе случајеви дефинисани тачком 4.1. од а) до 

д) тендерске документације. Изјава се  доставља у форми утврђеној Анексом  2 тендерске 

документације.  
 

4.2. Понуђач је дужан у сврху доказивања способност за обављање професионалне дјелатности 

(члан 46 Закона) доказати да: 

 

4.2.1. Да је регистрован за обављање дјелатности која је предмет набавке.  

 

4.2.2. У сврху доказивања професионалне способности понуђач треба уз захтјев за учешће доставити: 

 доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у којој 

је регистрован или да осигура посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује 

његово право да обавља професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке. 

 

4.3. Сукоб интереса 

 

Понуђач је дужан уз захтјев за учешће доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито 

нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.  

Писмена изјава је саставни дио тендерске документације  - Анекс  3. 



 
 

 

5. ПОДАЦИ О ЗАХТЈЕВУ ЗА УЧЕШЋЕ   

 

5.1 Начин припреме захтјева за учешће 

 

5.1.1. Понуђач сноси све трошкове настале на име припреме и достављања његовог захтејва. Уговорни 

орган не сноси  никакве трошкове понуђача у поступку јавне набавке.Понуђач је обавезан да 

припреми захтјев за учешће  у складу са захтјевима и условима који су утврђени у овој тендерској 

документацији.   

5.1.2. Захтејв за учешће, сви документи и коресподенција у вези са захтејвом између понуђача и 

уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у БиХ. Штампана 

литература, брошуре, каталози или слично које доставља понуђач морају бити преведени.Под 

званичним преводом се сматра превод овјерен од стране судског преводиоца. 

 

5.2. Начин доставе захтјева за учешће 

 

5.2.1. Захтјев за учешће, без обзира на начин доставе, мора бити запримљен у уговорном органу, на 

адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена наведеног у тендерској 

документацији. Сваки захтјев за учешће примљен након тог времена је неблаговремен и као такав, 

ће бити враћен понуђачу.  

1.2.3. Због крајње хитности провођења набавке изазване вирусом корона (COVID-19),  Захтјев за учешће 

се доставља електронским путем (e-mailom) на адресе означену у тендерској документацији, тачка 

1.2., а када се стекну услови захтјев за учешће може се доставити и путем поште или лично у 

просторије Уговорног органа.  

 

5.3. Допуштеност доставе алтернатвних понуда 

Није допуштена достава алтернативних понуда. 

 

5.4. Цијена понуде 

 

5.4.1. Цијена понуде се доставља у другој фази поступка након утврђивања квалификованости понуђача 

и након позива за доставу почетне понуде од стране уговорног органа 

 

5.5. Критеријум за додјелу уговора 

 

5.5.1. Критеријум додјеле уговора је најнижа цијена. 

Уговор се додјељује квалификованом понуђачу који  понуди најнижу цијену технички 

задовољавајуће понуде. 

 

6. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

  

6.1. Мјесто, датум и вријеме за пријем захтјева за учешће 

 

Захтјев за учешће се доставља на начин дефинисан у овој тендерској документацији на адресу: 

Уговорни орган: Општина Братунац 

Адреса: Ул.Трг Милоша Обилића бр.8 75 420 Братунац 

e-mail r.veselinovic@opstinabratunac.com; 

stojanbr@gmail.com 

Датум: 24.03.2020.године 

Вријеме до када се примају захтјеви: до 09,00 часова 

6.1.1. Захтјев за учешће примљен након истека рока за пријем враћају понуђачима. Понуђач који захтјев 

доставља поштом преузима ризик уколико захтјев не стигне до крајњег рока утврђеног тендерском 

документацијом. 

6.1.2. Када понуђач непосредно доставља захтјев за учешће, измјену захтјева, допуну захтјева или 

захтјев за одустајање од захтјева за учешће, Уговорни орган је обавезан о томе издати писану 

потврду понуђачу. 

  



 
 

6.2. Мјесто, датум и вријеме отварања захтјева за учешће 

 

Уговорни орган: Општина Братунац 

Адреса: Ул.Трг Милоша Обилића бр.75 420 Братунац 

Канцеларија : Сала за састанке- Канцеларија бр.34 

Датум: 24.03.2020.године 

Вријеме отварања захтјева пристиглих до 

крајњег  рока за пријем: 
09 часова и 30 минута 

 

7. ОСТАЛИ ПОДАЦИ 

 

7.1. Доношење одлуке о исходу  поступка квалификације 

 

7.1.1. Уговорни орган ће донијети одлуку о квалификованости понуђача након окончања прве фазе  

преговарачког поступка без објаве обавјештења - (утврђивања квалификованости понуђача). 

7.1.2. Након окончања прве фазе преговарачког поступка без објаве обавјештења, квалификовани 

понуђаћ ће бити позван за достављање почетне понуде и поступак преговора  

7.1.3. Понуђачи ће бити обавијештен о одлуци уговорног органа о резултату поступка квалификације 

на дан доношења одлуке  и то електронским средством или факсом.  

 

7.2. Заштита права понуђача 

 

7.2.1. Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је уговорни 

орган у току поступка јавне набавке извршио повреде Закона и/или подзаконских аката, има  

право да уложи жалбу на поступак у року који је одређен у члану 101. Закона о јавним набавкама 

БиХ (СЛ.Гласник БиХ бр.39/14) 

7.2.2. Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби путем уговорног органа у најмање три 

примјерка, у писаној форми директно или препорученом поштанском пошиљком, у роковима 

прописаним чланом 101. Закона о јавним набавкама БиХ (СЛ.Гласник БиХ бр.39/14) 

 

ПРИЛОЗИ: 

 

1. Анекс 1 - Образац захтјева за учешће  

2. Анекс 2 - Образац изјаве из члана 45. Закона   

3. Анекс 3 - Образац изјаве из члана 52. Закона   

 

 

  

  



 
 

 

Анекс 1 

ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 

страница  1 од 3 

Број набавке: 02-020-18-8/20 

 

УГОВОРНИ ОРГАН: 

Уговорни орган:  

Адреса:  

 

ПОНУЂАЧ: 

 
Назив и сједиште понуђача:  
Адреса понуђача :  
ИД број понуђача:  
Број жиро рачуна:  
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:  
Адреса за доставу поште:  
е-маил:  

 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду): 

Име и презиме: 
 

Адреса:  

Телефон:  

Факс:  

e-mail: 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: 

 

У поступку јавне набавке роба „Набавка и испорука кревета са комплетном опремом“, коју сте 

покренули позивом за учешће у преговарачком поступку без објаве обавјештења, а за који је 

објављена тендерска документација на веб страници општине Братунац www.opstinabratunac.com., 

достављамо захтјев за учешће и изјављујемо слиједеће: 

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације  бр.  02-020-18-8/20 (број 

набавке који је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе  у цијелости, без 

икаквих резерви или ограничења. 

 

 

2. Овим захтјевом за учешће 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. У прилогу се налази документација којом потврђујемо квалификованост за учешће у поступку 

ове јавне набавке.  

 

 

4. Уколико испунимо услове за квалификацију обавезујемо се да ћемо учествовати у поступку 

преговора и достављања коначне цијене понуде за предмету набавку. 

 

 

5. Овај захтјев за учешће важи __________/мјесеци, словима: ______________рачунајући од 

истека рока за пријем захтјева, тј. до __________________године. 

(број дана или мјесеци се уписује и бројчано и словима, а у случају да се разликују, валидан је 

рок важења понуде уписан словима), 

 

 

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља 

понуђача:____________________________________ 

Потпис овлаштеног лица:______________________________ 

Мјесто и датум:_______________________ 

Печат предузећа: 

 

 

 
 

 

 

http://www.opstinabratunac.com/
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САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ 

 

Уз захтјев за учешће  достављена је следећа документација 

(потребно је пописати достављену документацију, изјаве и образце са називима истих) 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља 

понуђача:____________________________________ 

 

Потпис овлаштеног лица:______________________________ 



 
 

 

Анекс  2 
 

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, 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 средиште 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  су објављене основне информације о поступку на веб страници општине Братунац  

_______________________________дана_____________________, 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: 
 

a) 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; 

b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог 

поступка; 

c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 

d) 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 обевезом 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 урган 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 преставља 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: 24.03.2020.год. Тишча -Власеница 

 

Потпис и печат надлежног органа:  _____________________________               М.П. 

 



 
 

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 средиште 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  су објављене основне информације о поступку на веб страници општине Братунац  

_____________________________ дана _______________________ , а у складу са чланом 52. став 

(2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичномо 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 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:  _____________________________               М.П. 

 


