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1. OПШТИ ПОДАЦИ 

1.1 Подаци о уговорном органу: 

 

Назив уговорног органа: „Аеродроми Републике Српске“ а.д. 

Адреса: Маховљани бб, 78 250 Лакташи 

Идентификационио број (ЈИБ) 4400912460005 

Телефон:  051/535-210 

Факс: 051/535-229 

Е-маил: borka.maksimovic@bnx.aero 

Web stranica: www. bnx.aero 

 

1.2 Пoдaци o oсoби зaдуженoj зa кoнтaкт: 

 

Кoнтaкт oсoбa: Борка Максимовић 

Teлeфoн: 051/535-210 

Фaкс: 051/535-229 

Е-маил: borka.maksimovic@bnx.aero 

Web stranica: www. bnx.aero 

 

1.3 Пoпис приврeдних субjeкaтa сa кojим je угoвoрни oргaн у сукoбу интeрeсa 

 

Нa oснoву члaнa 52.стaв (4) Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa не постоје привредни субјекти са 

којима уговорни орган нe мoжe зaкључивaти угoвoрe/оквирне споразуме о јавној набавци 

(у својству понуђача, члана групе понуђача или подуговарача одабраног понуђача). 

 

Уговорни орган не располаже са релевантним подацима. 

 

1.4 Рeдни брoj нaбaвкe 

 

Брoj нaбaвкe: 01-1104/19 

Редни број из Плана јавних набавки под Робе I-37/19, ТД објављена  на Порталу јавних 

набавки дана 31.12.2019. године, број: 951-1____________/19  и на Веб страници уговорног 

органа. 

 

1.5 Пoдaци o пoступку jaвнe нaбaвкe 

 

Врстa пoступкa jaвнe нaбaвкe:  отворени поступак 

Прoциjeњeнa вриjeднoст jaвнe нaбaвкe: 65.000,00 КМ, бeз ПДВ-а.   

Врстa угoвoрa o jaвнoj нaбaвци (робе/услуге/радови):  роба. 

Пeриoд нa кojи сe зaкључуje уговор:  на период који је везан  са роковима  извршења 

утвђеним у уговору и понуди одабраног понуђача. 

Рок и начин плаћања: Плаћање се врши најкасније у року од 30 дана од датума испоставе 

фактуре за уредно испоручену робу. 

 

1.6. Оквирни споразум -уколико је предвиђено закључење оквирног споразума и са 

колико привредних субјеката је предвиђено закључење оквирног споразума 

 

Није предвиђено закључење оквирног споразума. 

 

mailto:borka.maksimovic@bnx.aero
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2. ИНФОРМАЦИЈЕ О ТЕНДЕРСКОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

 

 

2.1. Тендерска документација је објављена на Порталу јавних набавки у оквиру     

 система „Е набваке“ и може се преузети искључиво са Портала. 

 

2.2.  Услов за учешће у поступку јавне набавке је да понуђач преузме ТД на    

        напријед прописан начин.         

 

  2.3. Тендерска документација се не наплаћује. 

 

2.4. Заинтересовани понуђачи имају право увида у ТД, искључиво на Порталу   

       јавних набавки.  

 2.5. Заинтересовани понуђачи могу тражити појашњење ТД од уговорног органа у писаној 

форми и то благовремено, а најкасније пет (5) дана прије истека рока за подношење 

понуда, искључиво преко Портала јавних набавки.  

 

  2.6. Уговорни орган ће припремити одговор у писаној форми, који ће бити доступан на 

Порталу јавних набавки свим понуђачима који су преузели ТД у року од три (3) дана, 

а најкасније пет (5) дана прије истека рока за достављање понуда Ако одговор 

уговорног органа доведе до измјене ТД и те измјене захтјевају да се изврше знатне 

измјене и/или да се прилагоде њихове понуде, уговорни орган ће продужити рок за 

достављање понуда и то најмање за седам (7) дана. На исти период ће се продужити 

рок за достављање понуда ако се након достављања ТД покаже да се понуде могу 

припремити само након посјете мјесту извођења радова или услуга или након прегледа 

докумената на основу којих је припремљена ТД.  

 

2.7. Уговорни орган може у свако доба измједнити или допунити ТД под условом да се оне 

доставе заинтересованим понуђачима исти дан, а најкасније пет (5) дана прије датума 

који је одређен као рок за подношење понуда. Измјене ТД ће бити доступне на Порталу 

јавних набавки свим понуђачима који су преузели ТД. Извршена измјена ће бити 

саставни дио ТД. У случају да такве измјене подразумјевају суштинску промјену 

предмета набавке уговорни органће продужити рок за пријем понуда најмање сдам (7) 

дана у зависности од сложености предметне набавке.  

 

 

3. ПOДAЦИ O ПРEДMETУ ЈАВНЕ НAБAВКE 
 

3.1.  Oпис прeдмeтa нaбaвкe  

 

3.1.1. Предмет набавке је набавка новог путничког возила и половног теренског 

возила са техничким карактеристикама и осталим траженим условима /захтјевима 

назначеним у овој ТД, нa oснoву пoтрeбa угoвoрнoг oргaнa, прeдвиђeних у Плану јавних 

набавки  зa 2019. гoдину. 

 

3.1.2.Oзнaкa и нaзив из JРJН:   

 

- 34100000 – 8 –  Моторна возила, 

- 34115300 - 9 – Возила за превоз, коришћена 
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Редни број набавке у Плану јавних набавки: I -37/19.   

 

3.1.3.  Предмет набавке није подијељен нa лoтoвe. 

 

3.1.4.  У понуди морају бити понуђене све ставке на начин како је дефинисано 

           Анексом 8. и Анексом 9. Техничке спецификације 

 

3.1.5. Понуђач може доставити само једну понуду. Понуде понуђача који преда или   

          учествује са више понуда, самостално или у оквиру групе понуђача, биће  

          одбачене (све понуде у којима је учествовао). 

 

3.1.6. Мјесто испоруке робе: На адреси Уговорног органа -  Аеродром Бања Лука, 

Маховљани бб – Лакташи.                                                                                                                                                        

3.1.7. Рок за испоруку робе: Испоручилац робе  је дужан да испоручи робу  

          која  је предмет овог  Уговора у року десет (10) дана. 

 

Утврђени рок је фиксни и не може се мијењати без сагласности Наручиоца робе. 

 

Плаћање испоручене робе ће се извршити на сљедећи начин: 

 

Плаћање се врши најкасније у року од 30 дана од датума испоставе фактуре за уредно 

испоручену робу. 

 

3.2. Техничка спецификација  

 

3.2.1. Техничка спецификација робе која је предмет јавне набавке је дата као посебан 

прилог  - Анекс 8. и Анекс 9. тендерске документације. 

 

Како би се понуда сматрала прихватљивом, мора задовољити све тражено из обрасца 

Техничких  спецификација. 

 

Понуђач је дужан доставити испуњене обрасце „Техничке спецификације“ Анекс 8. и 

Анекс 9. на начин да упише понуђену марку и тип возила, те техничких захтјева 

истакнутих у овој тендерској документацији. 

 

Понуђач је дужан понудити и испоручити предметну робу на начин да иста одговара свим 

техничким условима и карактеристикама који су наведени у тендерској документацији. 

 

3.2.2. Гаранција, сервисирање и одржавање предмета набавке из Анекса 8. 

 

Гаранција за испоручено возило из Анекса 8. ( ново путничко возило) обухвата: 

- Гаранција на мотор возила 4 године или пријеђених 120.000 км, 

- Гаранција на каросерију возила 12 година, 

- Гаранција на лак 3 године  

- Гаранција за сервисирање возила и оргиналне резервне дијелове  

Понуђач је дужан да осигура редовно сервисирање моторног возила од момента испоруке 

до истека гарантног периода. 

Понуђач је дужан да осигура оргиналне резервне дијелове и сервисирање моторног возила 

код овлаштеног сервиса од момента испоруке до истека гарантног периода. 
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Понуђач је дужан да достави план редовног сервисирања – сервиса (редовни и ванредни), 

који би обухватио временски и гарантни период. 

 

Понуђач је као саставни дио ове понуде дужан доставити Изјаву о гарантном року, која је 

дата као сатавни дио ове ТД Анекс 6.  

 

Гаранција за испоручено возило из Анекса 9. (половно теренско возило) обухвата: 

- Гаранција на мотор возила минимално дванаест  (12) мјесеци и  

- Гаранција на мјењач возила минимално дванаест (12) мјесеци 

 

Понуђач је као саставни дио ове понуде дужан доставити Изјаву о гарантном року, која је 

дата као сатавни дио ове ТД Анекс 7.  

 

4. УСЛOВИ ЗA КВAЛИФИКAЦИJУ ПОНУЂАЧА 

 

4.1. Лична способност (члан 45.ЗЈН БиХ) 
 

4.1.1. У складу са чланом 45. Закона, понуда ће бити одбијена ако је понуђач: 

 

а) у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са 

важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

б) под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 

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

у поступку обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 

Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

ц) није испунио обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини 

или у земљи у којој је регистрован; 

д) није испунио обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу 

са важећим прописима у Босни и Херцеговини или у земљи у којој је регистрован; 

 

Уговорни орган може одбити понуду и уколико утврди да је понуђач: 

 

е)  био крив за тежак професионални пропуст почињен током периода од три године 

прије почетка поступка, а који уговорни орган може доказати на било који начин, 

посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу битних захтјева 

уговора који су довели до његовог пријевременог раскида, настанка штете или 

других сличних посљедица, због намјере или немара привредног субјекта, 

одређене тежине; 

 

4.1.2. У сврху испуњавања услова из претходне тачке понуђачи требају доставити Изјаву 

овјерену код органа надлежног за овјеру докумената (орган управе или нотар), да се 

на њих не односе случајеви дефинисани тачком 4.1.1 од а) до д) тендерске документације. 

Овјерена Изјава не смије бити старија од петнаест (15) дана од дана предаје понуде. 

Изјава се  доставља у форми утврђеној Анексом 4. тендерске документације; 

 

4.1.3. Понуђач којем буде додијељен уговор обавезан је да достави сљедећа документа 

којима ће потврдити вјеродостојност дате изјаве из тачке 4.1.2: 
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a) Увјерење надлежног суда 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; 

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; 

ц) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач 

измирио доспјеле обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско-инвалидско и 

здравствено осигурање;  

д) Увјерење издато од стране надлежних институција којим се потврђује да је понуђач 

измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза.  

 

Као доказ о испуњавању услова из тачке ц) и д) уговорни орган прихвата и споразум 

понуђача са надлежним пореским институцијама о репрограмираном, односно одложеном 

плаћању обавеза, уз достављање потврде од стране пореских органа да понуђач у 

предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране обавезе.  

 

4.1.4. Документи или увјерења наведена у тачки 4.1.3. не смију бити старија од 3 мјесеца, 

рачунајући од тренутка достављања понуде, а доставља их изабрани понуђач у року 

не дужем од 5 дана од дана пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача. Докази 

морају бити физички достављени на протокол уговорног органа најкасније пети дан по 

пријему одлуке о избору, у радном времену уговорног органа (до 15 сати), те за уговорни 

орган није релевантно на који су начин послати. Докази који су послати морају бити 

оригинали или овјерене копије. За понуђаче који имају сједиште изван БиХ не захтјева се 

посебна надовјера докумената. У случају сумње о постојању околности које су дефинисане 

тачком 4.1.1. тендерске документације, уговорни орган ће се обратити надлежним 

органима с циљем провјере достаљене документације и дате Изјаве из тачке 4.1.2. 

 

НАПОМЕНА:  

Понуђач може уз Изјаву тј. уз своју понуду, одмах доставити и тражене доказе који су 

наведени у изјави. Овим се понуђач ослобађа обавезе накнадног достављања доказа 

ако буде изабран. Достављени докази морају бити оригинали или овјерене копије и 

не могу бити старији од три мјесева, рачунајући од дана предаје понуде. 

 

4.1.5. Укoликo пoнуду дoстaвљa групa пoнуђaчa, свaки члaн групe мoрa испуњaвaти 

услoвe у пoглeду личнe спoсoбнoсти и дoкaзи сe дoстaвљajу зa свaкoг члaнa групe. 

 

4.1.6. Угoвoрни oргaн мoжe дисквaлификoвaти пoнуђaчa из oвoг пoступкa jaвнe нaбaвкe 

укoликo мoжe дoкaзaти дa je пoнуђaч: 

биo крив зa oзбиљaн прoфeсиoнaлни прeкршaj у пoсљeдњe три гoдинe, aли сaмo укoликo 

мoжe дoкaзaти нa билo кojи нaчин, пoсeбнo знaчajни и/или нeдoстaци кojи сe пoнaвљajу у 

извршaвaњу битних зaхтjeвa угoвoрa кojи су дoвeли дo њeгoвoг приjeврeмeнoг рaскидa 

(нпр: доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора због неиспуњења обавеза у складу са 

Законом о одлигационим односима), нaстaнкa штeтe (правоснажна пресуда надлежног 

суда за штету коју је претрпио уговорни орган) или других сличних пoсљeдицa кoje су 

рeзултaт нaмjeрe или нeмaрa тoг приврeднoг субjeктa, одређене тежине (докази у складу 

са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).   
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4.2. Способност обављања професионалне дјелатности (члан 46. ЗЈН БиХ) 

 

4.2.1. Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају 

бити регистровани за обављање дјелатности која је предмет јавне набавке.  

 

4.2.2. У сврху доказивања професионалне способности понуђачи требају уз понуду 

доставити доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у 

земљи у којој су регистровани или да обезбиједе посебну изјаву или потврду надлежног 

органа којом се доказује њихово право да обављају професионалну дјелатност која је у 

вези са предметом набавке. Достављени докази се признају, без обзира на којем нивоу 

власти су издати. Докази који се достављају морају бити оригинали или овјерене 

копије. 

 

4.3. Економска и финансијска способност 

 

Нема посебних захтјева у погледу економске и финансијске способности. 

 

4.4. Група понуђача 

 

4.4.1. У случају да понуду доставља група понуђача, уговорни орган ће оцјену 

испуњености квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на сљедећи 

начин: 

- услове који су наведени под тачком 4.1.1. мора испуњавати сваки члан групе 

понуђача појединачно, те сваки од чланова групе понуђача мора доставити 

документацију којом доказују испуњавање постављених услова, на начин на који 

су предвиђени да се достављају докази; 

 

4.4.2. Група понуђача која жели учествовату у овом отвореном поступку јавне набавке 

дужна је доставити оригинал или овјерену копију правног акта о удруживању у групу 

понуђача ради учешћа у поступку јавне набавке, у року не дужем од 5 дана од дана пријема 

одлуке о избору најповољније понуде (доказ мора бити физички достављен у овом року, 

без обзира на који начин је послат). Наведени правни акт мора садржавати: ко су чланови 

групе понуђача са тачним едентификационим елементима; ко има право иступа, 

представљања и овлаштење за потписивање уговора у име групе понуђача као и утврђену 

солидарну одговорност између чланова групе понуђача за обавезе које преузима група 

понуђача. Уколико понуђач не достави дефинисани правни акт са дефинисаном 

садржином, уговор ће се додијелити слиједећем понуђачу са ранг листе. 

4.4.3. Уколико се понуђач одлучио да учествује на тендеру као члан групе понуђача, не 

може учествовати и самостално са својом понудом у истом тендеру, нити као члан друге 

групе понуђача, односно поступање супротно захтјеву уговорног органа ће имати за 

посљедицу одбијање свих понуда у којима је тај понуђач учествовао. 

4.4.4. Група понуђача не мора основати ново правно лице да би учествовала у овом 

поступку јавне набавке. 

4.5. Сукоб интереса 

4. 5.1. У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни 

орган ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава 
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дати садашњем или бившем раднику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или 

у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или 

на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити 

добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе 

ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке. Понуђач је дужан уз понуду 

доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у било каквим 

радњама чији је циљ корупција у јавној набавци. Изјава је прилог тендерској 

документацији, Анекс 5. и мора бити овјерена од стране надлежног органа (орган 

управе или нотар). 

4.5.2. У случају да понуда проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу 

са важећим прописима у БиХ (члан 52. Закона), уговорни орган ће поступити у складу са 

тим прописима, што укључује и образложено одбијање такве понуде. С тим у вези, понуда 

ће бити одбијена ако: 

- руководилац уговорног органа или члан надзорног одбора уговорног органа 

истовремено обавља управљачке послове у привредном субјекту који доставља 

понуду, или, 

- ако је руководилац уговорног органа или надзорног одбора уговорног органа 

истовремено и власник пословног удјела, дионица односно других права на 

основу којих учествује у управљању, односно у капиталу тог привредног субјекта 

са више од 20%, или, 

- ако је понуђач директно или индиректно учествовао у техничким консултацијама 

у припреми поступка јавне набавке, а не може објективно да докаже да његово 

учешће у техничким консултацијама не ограничава конкуренцију, те да сви 

понуђачи имају једнак третман у поступку, све у складу са одредбама члана 52. 

став 5), 6) и 7) Закона. 

 

4.5.3. У случају да понуда коју уговорни орган прими у току поступка јавне набавке 

проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу са важећим прописима о 

сукобу интереса у Босни и Херцеговини, уговорни орган је дужан поступити у складу са 

прописима у Босни и Херцеговини. 

 

5.  ЗАХТЈЕВИ У ВЕЗИ С ДОСТАВЉАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

5.1. ПРИПРЕМА ПOНУДЕ 

 

5.1.1. Понуђачи су обавезни да припреме понуде у складу са условима који су утврђени у 

овој тендерској документацији. Понуде које нису у складу са овом тендерском 

документацијом ће бити одбачене као неприхватљиве, све у складу са чланом 68. Закона. 

 

5.1.2. Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових 

понуда. Уговорни орган не сноси никакве трошкове понуђача у поступку јавне набавке.  

 

5.1.3. Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и 

уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и 

Херцеговини. Штампана литература, брошуре, каталози или слично које доставља понуђач 

не морају бити преведени (тачка 7.4.2 под в).  

 

5.1.4. 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 
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потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови понуде морају бити чврсто 

увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, осим гарантних 

докумената. Под чврстим увезом се подразумијева књижни увез или други увез који 

је осигуран јемствеником. Дијелови понуде као што су узорци, каталози, брошуре медији 

за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и 

наводи у садржају понуде као дио понуде. 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 понуде. Ако понуда садржи 

штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају изворно нумерисане бројеве, 

онда се ти дијелови понуде не морају додатно нумерисати. 

 

5.1.5. Ако због обима или других објективних околности понуда не може бити израђена на 

начин да чини цјелину, онда се израђује у два или више дијелова. У том случају сваки дио 

се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова, а 

понуђач мора у садржају понуде навести од колико се дијелова понуда састоји. Када 

понуда садржи више дијелова, странице или листови се означавају на начин да сваки 

слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице или листа 

којим завршава претходни дио. 

 

5.1.6. Сваки понуђач може доставити само једну понуду. Није дозвољено да понуђачи 

доставе више модалитета понуде, нити више модалитета за подкритерије критерија 

економски најповољније понуде. 

 

5.1.7. Алтернативна понуда није дозвољена.  

 

5.1.8.     Пoнудa треба да сaдржи сљедеће елементе (члан 58. Закона): 

 

1. Попуњен Oбрaзaц зa достављање понуде – Анекс 1; 

2. Попуњен Oбрaзaц зa циjeну пoнудe – Анекс 2; 

3. Образац Повјерљивих информација – Анекс 3;  

4. Изјаву о испуњености услова из члана 45. ЗЈН-а БиХ, Анекс 4; 

5. Изјаву у вези са чланом 52. ЗЈН-а  БиХ – Анекс 5; 

6. Доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или другом регистру у 

земљи у којој је регистрован члан 46. Закона о јавним набавкама БиХ; 

7. Изјава о гаранцијама за испоручену робу (ново путничко возило) – Анекс 6; 

8. Изјава о гаранцијама за испоручену робу (половно теренско возило) – Анекс 7; 

9. Образац техничке спецификације за путничко возило - Анекс 8.; 

10. Оригинална техничка документација произвођача за путничко возило који се 

нуди, 

11. Образац техничке спецификације за половно теренско возило –Анекс 9; 

12. Оригинална техничка документација произвођача за половно теренско возило 

13. Потврду надлежне Привредне коморе – само ако понуђач изјави да испуњава 

услове за примјену преференцијалног третмана домаћег; 

14. Потписан и овјерен Нацрт уговора – Анекс 10; 

15. Попис документације која је приложена из понуду (може се доставити уз Анекс 

1 или као један од првих докумената понуде). 
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5.2.   Нaчин дoстaвљaњa пoнудa 

 

5.2.1 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 и не мора бити чврсто увезана. У случају разлике између оригинала 

и копије понуде, вјеродостојан је оригинал понуде. Копија понуде се може доставити и на 

медију за похрањивање података (ЦД, УСБ и сл.). 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. 

 

5.2.2. Коверта или пакет са понудом се доставља на адресу уговорног органа из тачке 1.1. 

тендерске документације.  

 

На коверти понуде мора бити назначено: 

 

 - назив и адреса уговорног органа, 

 - назив и адреса понуђача, 

 - евиденцијски број набавке (01-1104-2/19), 

 - назив предмета набавке, (набавка путничког возила и половног теренског  

         возила“), 

 - назнака „не отварај“. 

 

5.2.3. 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. 

5.2.4. Пoнудa, бeз oбзирa нa нaчин дoстaвљaњa, мoрa бити зaпримљeнa у угoвoрнoм 

oргaну, нa aдрeси нaвeдeнoj у тeндeрскoj дoкумeнтaциjи, дo дaтумa и врeмeнa нaвeдeнoг у 

oбaвjeштeњу o нaбaвци и тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. Свe пoнудe зaпримљeнe нaкoн тoг 

врeмeнa су нeблaгoврeмeнe и кao тaквe, нeoтвoрeнe ћe бити врaћeнe пoнуђaчу. 

 

Понуде се предају на Протокол „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука, 

лично, или путем поште, у затвореној коверти на којој, на предњој страни мора бити 

наведено:  

 

„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ А.Д.  

78 250 Лакташи 

Маховљани бб 

 

Понуда за набавку број: 01-1104-2/19 - Набавка новог путничког и половног теренског 

возила),    „НE OTВAРAJ“. 

 

Нa зaдњoj стрaни кoвeртe пoнуђaч je дужaн дa нaвeдe сљeдeћe: 

Нaзив и aдрeсa пoнуђaчa /групe пoнуђaчa 

 

5.2.5. Пoнудa сe чврстo увeзуje нa нaчин дa сe oнeмoгући нaкнaднo вaђeњe или умeтaњe 

листoвa. Aкo je пoнудa изрaђeнa у двa или вишe диjeлoвa, свaки диo сe чврстo увeзуje нa 



 11 

нaчин дa сe oнeмoгући нaкнaднo вaђeњe или умeтaњe листoвa. Диjeлoвe пoнудe кao штo су 

узoрци, кaтaлoзи, мeдиjи зa пoхрaњивaњe пoдaтaкa и сл.кojи нe мoгу бити увeзaни пoнуђaч 

oбиљeжaвa нaзивoм и нaвoди у сaдржajу пoнудe кao диo пoнудe. 

 

5.2.6. Стрaницe пoнудe сe oзнaчaвajу брojeм нa нaчин дa je видљив рeдни брoj стрaницe. 

Кaдa je пoнудa изрaђeнa oд вишe диjeлoвa, стрaницe сe oзнaчaвajу нa нaчин дa свaки 

слиjeдeћи диo зaпoчињe рeдним брojeм кojим сe нaстaвљa рeдни брoj стрaницe кojим 

зaвршaвa прeтхoдни диo. Гaрaнциja кao диo пoнудe сe нe нумeришe. Aкo сaдржи штaмпaну 

литeрaтуру, брoшурe, кaтaлoгe кojи имajу oригинaлнo нумeрисaнe брojeвe, oндa сe ти 

диjeлoви пoнудe нe нумeришу дoдaтнo. 

 

5.2.7.  Пoнудa нeћe бити oдбaчeнa укoликo су листoви пoнудe нумeрисaни нa нaчин дa je 

oбeзбjeђeн кoнтинуитeт нумeрисaњa, тe ћe сe смaтрaти мaњим oдступaњeм кoje нe миjeњa, 

нити сe битнo  удaљaвa oд кaрaктeристикa, услoвa и других зaхтjeвa утврђeних у 

oбaвjeштeњу o нaбaвци и тeндeрскoj дoкумeнтaциjи. 

 

5.2.8. Понуђачи могу измјенити, допунити или одустати од своје понуде под условом да се 

измјена, допуна или повлачење понуде догоди 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 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. 

Када понуђач непосредно доставља понуду, измјену понуде, допуну понуде или захтјев за 

одустајање од понуде, уговорни орган је обавезан о томе издати писану потврду понуђачу. 

Поступање са запримљеним понудама се врши на начин прописан чланом 15. Упутства за 

припрему модела тендерске документације и понуде. 

 

5.3.  Oбрaзaц зa циjeну пoнудe из Aнeксa 2. 

 

5.3.1. Oбрaзaц зa циjeну пoнудe кojи je дaт кao Aнeкс 2. ове тендерске документације, сe 

припрeмa у склaду сa зaхтjeвимa из тeндeрскe дoкумeнтaциje и чини сaстaвни диo 

тeндeрскe дoкумeнтaциje. 

 

5.3.2.  Пoнуђaчи су дужни дoстaвити пoпуњeн Обрaзaц зa циjeну пoнудe у склaду сa свим 

зaхтjeвимa кojи су дeфинисaни, зa свe стaвкe кoje су сaдржaнe у Обрaсцу. У случajу дa 

пoнуђaч прoпусти пoпунити Обрaзaц у склaду сa пoстaвљeним зaхтjeвимa, зa свe стaвкe 

кoje су нaвeдeнe, њeгoвa пoнудa ћe бити oдбaчeнa. 

 

5.3.3.  Укoликo Oбрaзaц зa циjeну пoнудe сaдржи вишe стaвки, пoнуђaч je дужaн дaти 

пoнуду зa свe стaвкe, вoдeћи при тoмe рaчунa дa укупaн збир циjeнa свих стaвки у Обaсцу 

нe мoжe бити 0.  

 

5.4.     Нaчин oдрeђивaњa циjeнe пoнудe 

 

         5.4.1.  Понуђач треба попунити образац за понуду и образац за цијену понуде који се налазе 

у прилогу ове тендерске документације, у складу са свим подацима који су дефинисани у 

Анексима 1. и 2. 
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5.4.2.  Укупна цијена мора исто бити изражена у Обрасцу за понуду (Анекс 1.) и у Обрасцу 

за цијену понуде (Анекс 2.). У случају да се не слажу цијене из ова два обрасца, предност 

се даје цијени без ПДВ-а из Обрасца за цијену понуде. 

 

5.4.3. Све цијене требају бити наведене у конвертибилним маркама (КМ). Страни понуђачи 

могу цијену понуде исказати у ЕUR, а наведни износ ће се прерачунати у КМ према 

званичном курсу Централне банке БиХ на дан отварања понуде.  

 

5.4.4.  Цијена понуде се пише бројевима и словима, како је то предвиђено у Обрасцу за 

достављање понуде (Анекс 1.). У случају неслагања износа уписаних  бројчано и словима, 

предност се даје износу уписаним словима. 

 

5.4.5.  Понуђач може дати попуст на понуду под условом да га искаже посебно, како је то 

дефинисано Обрасцем за понуду (друга страница Анекса 1.). Уколико понуђач нуди попуст 

дужан га је укалкулисати у сваку цијену приликом испоруке. Ако понуђач не искаже 

попуст на прописани начин, сматраће се да није ни дао попуст. 

 

5.4.6.  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. 

 

5.4.7. Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се 

даје вриједност уговора (цијена понуде са укљученим попустом и премијом) + ПДВ. 

 

5.4.8. Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не 

подлијеже било каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону 

понуду која садржи цијену која се може прилагођавати, а која није у складу са овим ставом. 

   

5.5.  Критериј за додјелу уговора 

 

5.5.1. У складу са чланом 64. Закона критериј за додјелу уговора је „најнижа цијена“ 

технички задовољавајуће понуде. 
 

Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу цијену понуде.  

 

5.6.  Jeзик и писмo пoнудe 

 

Пoнудa сe дoстaвљa нa jeднoм oд службeних jeзикa у Бoсни и Хeрцeгoвини, нa  

лaтиничнoм или ћирилићнoм писму.Свa oстaлa дoкумeнтaциja уз пoнуду мoрa бити нa 

jeднoм oд службeних jeзикa у Бoсни и Хeрцeгoвини. 

 

Изузeтнo диo прoпрaтнe дoкумeнтaциje (кaтaлoзи, брoшурe, и сл.) мoжe бити и нa другoм 

jeзику, aли у тoм случajу oбaвeзнo прилaжe и прeвoд oвлaшћeнoг судскoг тумaчa зa jeзик 

сa кojeг je прeвoд извршeн. 

 

5.7.  Рoк вaжeњa пoнудe 
 

5.7.1 Понуде морају важити у трајању од 90 дана рачунајући од истека рока за подношење 

понуда. Све док не истекне период важења понуда, уговорни орган има право да тражи од 

понуђача у писаној форми да продуже период важења њихових понуда до одређеног рока. 

Понуђачи могу одбити такав захтјев. Ако понуђач  не одговори на захтјев уговорног органа 
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у вези са продужењем периода важења понуде или не пристане да продужи рок важења 

понуде сматрат ће се да је понуђач одбио захтјев уговорног органа тe сe њeгoвa пoнудa нe 

рaзмaтрa у дaљeм тoку пoступкa jaвнe нaбaвкe.  

Понуђач који пристане да продужи период важења понуде, и о томе у писаној форми 

обавјести уговорни орган, продужава период важења понуде.  

 

У периоду важења понуде, понуда се не смије мијењати. 

 

5.7.2 У случajу дa je пeриoд вaжeњa пoнудe крaћи oд рoкa нaвeдeнoг у тeндeрскoj 

дoкумeнтaциjи, угoвoрни oргaн ћe oдбити тaкву пoнуду у склaду сa члaнoм 60. стaв (1) 

Зaкoнa. 

Уколико понуђач у понуди не наведе период њеног важења, сматра се да понуда важи на 

период наведен у тендерској документацији. 

 

5.8. Повјерљивост 

 

5.8.1. Повјерљиве информације које су садржане у било којој понуди, које се односе на 

комерцијалне, финансијске или техничке информације или пословне тајне, не смију се ни 

под којим условима откривати било ком лицу које није званично укључено у поступак 

набавке, односно у посрупак оцјене понуда. 

Након јавног отварања понуда ни једна информација везана за испитивање, појашњење 

или оцјену понуда не смије се откривати ниједном учеснику поступка или трећој особи 

прије него што се одлука о резултату поступка не саопшти учесницима поступка. 

  

Уговорни орган захтијева од добављача да у понуди наведу које информације се морају 

сматрати повјерљивим, по којој основи се сматрају повјерљивим и колико дуго ће бити 

повјерљиве.  

 

Повјерљивим подацима не могу се сматрати (члан 11.ЗЈН): 

• Укупне и појединачне цијене исказане у понуди; 

• Предмет набавке, односно понуђена роба од које зависи поређење са техничком 

спецификацијом и оцјена да ли је понуђач понудио робу у складу са техничком 

спецификацијом; 

• Потврде, увјерења од којих зависи квалификација везана за личну ситуацију 

понуђача (члан 45. – 51. Закона); 

 

Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у складу са овом тачком ТД не могу 

прогласити повјерљивим, уговорни орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда 

понуђача неће бити одбијена. 

Понуђачи ни на који начин не смију неовлаштено присвајати, користити за своје потребе 

или прослиједити трећим лицима податке, рјешења или документацију (информације, 

планове, цртеже, нацрте, моделе, узорке, компјутерске програме и др.) који су им стављени 

на располагање или до којих су дошли на било који начин у поступку јавне набавке. 

 

Понуђачи могу направити списак (попуњен по шеми која се налази у анексу 3 ове ТД) 

информација које би се требале сматрати повјерљивим.  

Уколико понуђач не достави образац или достави непопуњен образац повјерљивих 

информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити проглашена 

неприхватљивом. 
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5.8.2. Након пријема одлуке о избору најповољнијег понуђача или одлуке о поништењу 

поступка јавне набавке, а најкасније до истека рока за жалбу, уговорни орган ће по пријему 

захтјева понуђача, а најкасније у року од два дана од дана пријема захтјева, омогућити увид 

у сваку понуду, укључујући документе поднесене у складу са чланом 45. став (2) и 68. став 

(3) ЗЈН, осим информација које је понуђач означио као повјерљиве и које се могу сматрати 

повјерљивим у складу са законом. 

 

5.9. Mjeстo, дaтум и вриjeмe приjeма и отварања пoнудa 

 

5.9.1. Пoнудe сe дoстaвљajу нa нaчин дeфинисaн у тaчки 5.2. oвe тeндeрскe дoкумeнтaциjе, 

на адресу: 

 

„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД, БАЊА ЛУКА 

78 250 Лакташи, Маховљани бб. 

 

 

5.9.2.    Рок за достављање понуда истиче дана 23.01.2020. године до 11:00 часова. 

 

5.9.3. Пoнудe зaпримљeнe нaкoн истeкa рoкa зa приjeм пoнудa сe врaћajу нeoтвoрeнe 

пoнуђaчимa.  Пoнуђaчи кojи пoнудe дoстaвљajу пoштoм прeузимajу ризик укoликo пoнудe 

нe стигну дo крajњeг рoкa утврђeнoг тeндeрскoм дoкумeнтaциjoм. 

 

5.9.4.  Мјесто отварања понуда: 

 

АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА, 

78 250 Лакташи, Маховљани бб. 

 

Јавно отварање понуда ће се одржати дана 23.01.2020. године у 11:30 часова у 

присуству понуђача који желе присуствовати. 

 

На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити сљедеће информације: 

- назив понуђача 

- укупна цијена наведена у понуди 

- попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан. 

 

Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба прије 

отварања понуда Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању у име 

привредног субјекта-понуђача, уколико није потписник понуде. Уколико нема званичне 

пуномоћи понуђач може као и остала заинтересована лица присуствовати јавном отварању 

али без права потписа записника или предузимања било којих правних радњи у име 

понуђача. 

Информације које се искажу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим 

понуђачима који су у року доставили понуде. 

 

 

  6. ОЦЈЕНА ПОНУДА И ОКОНЧАЊЕ ПОСТУПКА  

6.1. Критериј за додјелу уговора 

   

6.1.1 У складу са чланом 64. Закона критериј за додјелу уговора је „најнижа цијена“ 
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Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу цијену понуде.  

 

6.2. Преференцијални третман домаћег 

 

6.2.1. Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман 

домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, 

донесеној од стране Вијећа/Савјета министара Босне и Херцеговине (Сл. гласник БиХ 

бр.83/16). 

 

6.2.2. У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за 

преференцијални фактор: 

 

 5 % за уговоре који се додијељују у  2019. години, 

 

6.2.3. Домаћим понудама се сматрају понуде које доставе правна или физичка лица са 

сједиштем у БиХ и која су регистрована у складу са законима у БиХ и код којих, у случају 

уговора о јавној набавци роба, најмање 50% вриједности понуђених роба имају поријекло 

из БиХ, а у случају уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење 

уговора су резиденти из БиХ. 

 

6.2.4. Домаћом понудом се сматра и понуда коју подноси група понуђача коју чине правна 

и физичка лица са сједиштем у државама потписницама ЦЕФТЕ и која су регистрована у 

складу са законима у државама потписницима ЦЕФТЕ, и код којих најмање једно правно 

или физичко лице са сједиштем у Босни и Херцеговини које је регистровано у складу са 

законима у БиХ, и код којих, у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне 

вриједности од понуђених роба имају поријекло из БиХ, а у случају уговора о услугама, 

радовима, најманје 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из БиХ. 

 

6.2.5. У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана 

домаћег понуђач је дужан да достави: 

 

- Изјаву понуђача да најмање 50% вриједности од понуђених роба има 

порјекло из БиХ (Изјава садржана у Анексу 1. ТД), 

 

Уговорни орган задржава право провјере достављених података и документа.   

 

6.2.6. Ако понуђач не испуњава услове за примјену преференцијалног третмана домаћег, 

довољно је да ту опцију заокружи у Изјави која је саставни дио Анекса 1. Ако понуђач не 

заокружи ниједну од опција сматра се да понуда не испуњава услове за примјену 

преференцијалног третмана и као таква даље се оцјењује 

 

6.3. Појашњење понуде 

 

6.3.1. Са понуђачима се неће обављати никакви преговори у вези са понудама. Међутим, 

уговорни орган може од понуђача тражити писаним путем, да у року од три дана појасне 

документе које су доставили у складу са чланом 45. до 51. Закона или да доставе 

оригиналне документе ради поређења са копијама, које су достављене уз понуду, а с циљем 

отклањања формалног недостатка документа.  
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  6.4. Неприродно ниске понуде 

6.4.1. Ако уговорни орган оцијени да су достављене понуде неприродно ниске у односу на 

понуђене робе, уговорни орган ће писмено захтијевати од понуђача да образложи 

понуђену цијену. Ако понуђач не понуди основано образложење, које може између осталог 

садржавати и поређење са цијенама на тржишту, уговорни орган ће одбити такву понуду.  

 

6.4.2. Понуђач је дужан на захтјев уговорног органа да писмено достави детаљне 

информације о релевантним саставним елементима понуде,укључујући елементе цијене, 

односно разлоге за понуђену цијену. Уговорни орган ће узети у разматрање објашњења 

која се на примјерен начин односе на: 

а)  економичности процеса производње; 

б)  техничких рјешења која су одабрана и/или изузетно повољне услове који су  

     на располагању понуђачу за доставу роба; 

ц)  оригиналности роба које понуђач нуди;  

д)  поштивања одредби које се односе на заштиту на раду и радне услове који  

     су на снази на локацији гдје ће се робе доставити; 

е)  могућност да понуђач прима државну помоћ, с тим да понуђач мора доказати  

     да је државна помоћ додијељена у складу са важећим прописима; 

 

6.4.3. Уговорни орган ће обавезно затражити образложење неприродно ниске понуде, у 

следећим случајевима:  

 

• ако је цијена понуде за више од 50% нижа од просјечне цијене преосталих 

прихватљивих понуда, ако су примљене најмање три прихватљиве понуде, или 

• ако је цијена понуде за више од 20% нижа од цијене другорангиране прихватљиве 

понуде. 

 

Ово правило не спречава уговорни орган да затражи образложење неприродно ниске 

понуде и из других разлога прописаних чланом 66. Закона. 

 

 

6.5. Исправка рачунарских грешака 

 

6.5.1. Уговорни орган ће исправити било коју грешку у понуди која је чисто аритметичке 

природе, уколико се иста открије у току оцјене понуда. Уговорни орган ће неодложно 

понуђачу упутити обавјештење о свакој исправци и може наставити са поступком, са 

исправљеном грешком, под условом да је понуђач писаним путем прихватио исправку у 

року који је одредио уговорни орган. Ако понуђач не прихвати предложену исправку, 

понуда се одбацује и гаранција за понуду, уколико постоји, се враћа понуђачу. 

 

6.5.2. Уговорни орган ће исправити грешке у рачунању цијене у сљедећим случајевима:   

 

а) када постоји разлика између износа израженог у бројевима и ријечима - у том    

    случају предност има износ изражен ријечима, осим уколико се на тај износ не  

    односи аритметичка грешка; 

б) ако постоји разлика између јединичне цијене и укупног износа који се добије  

    множењем јединичне цијене и количине, јединична цијена која је наведена ће  

    имати предност и потребно је исправити коначан износ; 

в) ако постоји грешка у укупном износу у вези са сабирањем или одузимањем  
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    подизноса, подизнос ће имати предност, када се исправља укупан износ. 

 

Износи који се исправе на тај начин ће бити обавезујући за понуђача. Ако их понуђач као 

такве не прихвата, његова понуда се одбија. Јединична цијена ставке се не сматра 

рачунском грешком, односно не може се исправљати. 

 

 

  6.6. Доношење одлуке о исходу поступка јавне набавке 

  6.6.1. Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или                

одлуку о поништењу поступка у року који је одређен тендерском документацијом 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 ће бити објављена на wеб 

страници уговорног органа, истовремено са њеним упућивањем понуђачима. 

6.6.2. Сви понуђачи ће бити обавјештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка 

јавне набавке у року од седам (7) дана од дана доношења одлуке, и то електронским путем, 

факсом, поштом или непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган 

ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка, 

као и записник о оцјени понуда. 

 

6.7.   Поништење поступка 

 

У складу са чланом 69. став (2) Закона, уговорни орган је обавезан поништити поступак 

јавне набавке у случају да: 

а)  није достављена ниједна понуда у одређеном крајњем року; 

б)  ниједна од примљених понуда није прихватљива; 

в)  цијене свих прихватљивих понуда знатно су веће од осигураних средстава за     

     предметну набавку. 

 

г) Уговорни орган ће отказати поступак јавне набавке у случају да не дође до реализације 

Одлуке Владе Републике Српске у функцији Скупштине акционара Инвестиционо-

развојне банке Републике Српске а.д. бр.04/1-012-2-1560/16, од 14.07.2016. године о 

одобравању исплате зајма из средстава Фонда за развој и запошљавање Републике 

Српске а.д. из којег се финансира ова јавна набавка. 

 

 

6.8. Заштита права понуђача 

6.8.1 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.  

6.8.2. Жалба се изјављује путем уговорног органа у најмање три примјерка, у писаној 

форми директно или препорученом поштанском пошиљком, у роковима прописаним 

чланом 101. Закона. 

6.8.3. Уговорни орган је дужан у року од пет дана од запримања жалбе донијети 

одговарајућу одлуку по жалби у складу са чланом 100. Закона.  
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6.8.4. Ако уговорни орган одбаци жалбу закључком због процесних недостатака (жалба 

неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлаштеног лица) понуђач може 

изјавити жалбу КРЖ-у у року од 10 дана, од дана пријема закључка. 

6.8.5. Ако уговорни орган усвоји жалбу дјелимично или у цјелости, те своје рјешење или 

одлуку замјени другим рјешењем или одлуком или поништи поступак набавке, понуђач 

може изјавити жалбу КРЖ-у у року од 5 (пет) дана, од дана пријема рјешења, посредством 

уговорног органа. 

6.8.6. Ако уговорни орган утврди да је жалба неоснована, дужан је у року од пет дана, од 

датума њеног запримања прослиједити жалбу КРЖ-у, са својим изјашњењем на наводе 

жалбе, као и комплетном документацијом везано за поступак против којег је изјављена 

жалба. 

6.9. Закључивање уговора и подуговарање 

6.9.1. Уговорни орган ће доставити на потпис изабраном понуђачу приједлог уговора, у 

роковима прописаним Законом. 

   

6.9.2. Уговор ће се закључити у складу са условима из тендерске документације, 

прихваћене понуде и Законом о облигационим односима. 

 

6.9.3. Уговорни орган ће доставити приједлог уговора понуђачу чија је понуда на ранг 

листи одмах иза понуде изабраног понуђача, ако изабрани понуђач: 

 -   пропусти да достави оригинале или овјерене копије докумената из члана 45.     

           и 47. Закона, не старије од три мјесеца од дана достављања понуде, у року  

           који одреди уговорни орган или 

-   пропусти да достави документацију која је била услов за потписивање  

    уговора, а коју је био дужан да достави у складу са прописима у БиХ, или 

       -   у писаној форми одбије додјелу уговора, или 

       -   пропусти да достави гаранцију за извршење уговора у складу са условима из  

           тендерске документације, или 

       -    пропусти да попише уговор о набавци у року који одреди уговорни орган, или 

       -   одбије да закључи уговор у складу са условима из тендерске документације и   

           понуде коју је доставио. 

 

6.9.4. Уговором ће обавезно бити дефинисано да понуђач којем је додијељен уговор нема 

право да запошљава, у сврху извршења уговора о јавној набавци, физичка и правна лица 

која су учествовала у припреми тендерске документације или су била у својству члана или 

стручног лица које је ангажовала комисија за набавке, и то најмање шест мјесеци по 

закључењу уговора, односно од почетка реализације уговора. 

 

6.9.5. Понуђачима је дозвољено подуговарање. Понуђачи требају у Обрасцу за достављање 

понуде навести да ли намјеравају склапати подуговор са трећом страном. Понуђач с 

најуспјешнијом понудом не смије, без претходне сагласности уговорног органа, са трећом 

страном склапати подуговор ни о једном битном дијелу уговора. Уговорни орган ће бити 

благовремено обавијештен, прије склапања подуговора, о елементима уговора за које се 

склапа подуговор и о идентитету подуговарача. Уговорни орган ће обавијестити понуђача 

о својој одлуци у року од 15 (петнаест) дана од пријема обавјештења о подуговарању и 

навести објективне разлоге уколико одбија одобрити такву одлуку. Уговорни орган може 

провјерити квалификације подуговарача у складу са чланом 44. Закона. Понуђач којем је 



 19 

додијељен уговор дужан је да прије реализације подуговора достави уговорном органу 

подуговор који обавезно садржи следеће елементе прописане чланом 73. став (4) Закона, и 

то: 

        -  дио робе коју ће испоручити подуговарач, 

        -  предмет, количину, вриједност, мјесто и рок испоруке робе, 

        -  податке о подуговарачу, и то: назив подуговарача, сједиште, ЈИБ/ИДБ, број   

           трансакционог рачуна и назив банке код које се води. 

 

Горе наведени подаци из подуговора су основ за директно плаћање подуговарачу. 

Добављач којем је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију уговора. 

 

 

6.10.  РОК ЗА ДОСТАВУ ДОКАЗА 

 

6.10.1 Уколико поднесена понуда буде оцијењена као прихватљива, уговорни орган ће 

обавјестити све понуђаче о доношењу одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

 

6.10.2 Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана пријема обавјештења о 

резултатима набавке, достави доказе о квалификованости (у оригиналу или овјереној 

копији). Докази морају бити физички достављени на протокол уговорног органа најкасније 

пети дан по пријемну одлуке о избору, у радном времену уговорног органа (до 15 сати), те 

за уговорни орган није релевантно на који су начин послати. 

 

6.10.3 Уколико изабрани понуђач у остављеном року не достави оригинале или овјерене 

копије тражених доказа, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

6.10.4 Докази о квалификованости (у оригиналу или овјереној копији) не смију бити 

старији од 3 (три) мјесеца рачунајући од дана достављања понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНЕКСИ: 

 

Анекс  1: Oбрaзaц зa пoнуде, 

Анекс  2:  Oбрaзaц зa циjeну пoнудe, 

Анекс  3: Образац повјерљивих информација, 

Анекс  4: Изјава о испуњености услова из члана 45. ЗЈН БиХ, 

Анекс  5: Изјава о испуњености услова из члана 52. ЗЈН БиХ, 

Анекс  6: Изјава о гаранцијама за испоручену робу (ново путничко возило 

Анекс  7: Изјава о гаранцијама за испоручену робу (половно теренско возило) 

Анекс  8: Образац техничке спецификације за путничко возило,  

Анекс  9: Образац техничке спецификације за половно теренско возило, 

Анекс  10: Нaцрт Уговора. 
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АНЕКС  1. 

                                                                                                                        Страна 1 од 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Број набавке: 01-1104-2/19 

Број обавјештења са Портала  јавних набавки: 951- _________________/19 

 

Број понуде: _______________ 

Датум:  ___________________ 

 

УГОВОРНИ ОРГАН: 

 

Назив уговорног органа „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“АД 

Адреса МАХОВЉАНИ ББ 

Сједиште 78 250 ЛАКТАШИ 

 
(уколико се ради о заједничком поступку јавне набавке уписују се називи свих уговорних органа 

који учествују у поступку са назнаком ко је централни уговорни орган) 

 

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 овлаштћног представника 

групе): 

 

Назив и сједиште понуђача 

(овлашћени представник групе 

понуђача) 

 

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана 

групе понуђача  

(уколко се ради о групи понуђача) 

 

 

Адреса 

 

 

ИДБ/ЈИБ 

 

 

Број жиро рачуна 

 

 

Да ли је понуђач у систему ПДВ-а 

 

 

Адреса за доставу поште 

 

 

Е-маил 

 

 

Контакт особа 

 

 

Број телефона 

 

 

Број факса 
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                                                                                                                  страница  2 од 2 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних 

набавки, број Обавјештења о набавци 951-___________/19 дана ___.12. 2019. године, 

достављамо понуду и изјављујемо сљедеће: 

 

1. ЦИЈЕНА ПОНУДЕ 

 

Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _____________EUR/KM___________ 

 

(словима: _______________________________________________ ) 

 

Попуст који дајемо на цијену(___%)____________EUR/KM____________ 

 

(словима: _______________________________________________ ) 

 

Цијена наше понуде, са укљученим попустом је ________ EUR/KM______. 

 

(словима: _______________________________________________ ) 

 

Укупна цијена за уговор је __________________EUR/KM______________ 

 

(словима: _______________________________________________ ) 

 

2. ПОДУГОВАРАЊЕ (уколико понуђач има намјеру подуговарања) 

 

2.1 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) : _________________________  

(понуђач може навести оба или само један од напријед наведених података, чиме је 

изјавио да има јасну намјеру подуговарања) 

 

2.2 Немамо намјеру подуговарања 

 

Заокружити тачку 2.1 или 2.2 а ако се изјави намјера подуговарања најмање обавезне 

податке из подтачке 2.1   
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3. ИЗЈАВЕ О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ТЕНДЕРА 

 

3.1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 01-1104-2/19,               

овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или   

       ограничења. 

 

3.2. Овом понудом одговарамо захтијевима из тендерске документације за испоруку  

 роба, у складу са условима утврђеним у тендерској документацији,  

 критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

 

3.3. У вези са вашим захтјевом о испуњености 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. 

 

(Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман 

домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана 

домаћег, која је донијета од стране Савјета министара Босне и Херецеговине) 

 

3.4. Ова понуда важи  90 дана од дана истека рока за достављање понуда. 

 

4. 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. 

 

Име и презиме лица које је овлашћено да представља понуђача:  

 

Потпис овлашћеног лица:______________________________ 

 

Мјесто и датум:                 ______________________________ 

 

Печат предузећа: 

 

САДРЖАЈ ПОНУДЕ: 

Наша понуда садржи документа означена од 1 до _____ , те је уз понуду достављена 

сљедећа документација: 

 

 

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

1._____________________________ 

2._____________________________ 

3._____________________________ 

4._____________________________ 

5. _____________________________ 

6. _____________________________                                                      ( потпис   ) 

7.______________________________ 

8.______________________________ 

9.______________________________ 

10._____________________________                                                                                   
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      АНЕКС 2. 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ______________________________ 

Број понуде:                  _______________________________ 

Датум: _________________________ 

 

 

Ред. 

број 

 

Опис  

 
КОЛ 

Јединична 

цијена без     

ПДВ-а 

Укупна 

цијена без 

ПДВ-а 

1. Ново путничко возило        1        

 

  

2. 

 

Половно теренско возило  

 

      1 

  

 

                                                                     УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ  ПДВ-а: 

 

 

                                                                                                ПОПУСТ ___%: 

 

 

                                       УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ  без  ПДВ-а: 

 

          

 

 

 

                                                                           Потпис овлашћене особе Понуђача 

 

                                                                                       _____________________ 

 

                                     М.П.      

                                        

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 трошкова 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. 

5. Понуђене цијене су фиксне за вријеме трајања уговорног раздобља. 

 

Напомена: Исправке цијене у понуди морају бити видљиве, са потписом понуђача и 

исправке. 
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АНЕКС 3. 

 

ОБРАЗАЦ ПОВЈЕРЉИВИХ ИНФОРМАЦИЈА 

 

 

 

Информација

која је 

повјерљива 

Бројеви 

страница с тим 

информацијама 

у понуди 

Разлози за повјерљивост 

информација 

Временски период у којем 

ће те информације бити 

повјерљиве 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

Потписи печат добављача 

 

_______________________ 

 

 

 

 

Напомена: 

 

Повјерљивим  информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 

11.Закона. 
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АНЕКС 4. 

 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од a) 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 или занатске или сродне дјелатности 

_____________________________________________ (Навести положај, назив привредног 

друштва или занатске 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) на 

Порталу јавних набавки ____________ , а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4), под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

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 БиХ или земљи у којој је регистрован; 

 

б) пред стечајем или је предметом стечајног поступка или је пак пред предметом 

поступка ликвидације;   

 

в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензионог и инвалидског 

осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ; 

г) 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. 
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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. 
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АНЕКС 5. 

Изјава о испуњености услова из члана 52. Став (2)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 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, 

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: 

 

____________________________  
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                                                                  АНЕКС  6.

          

ИЗЈАВА О ГАРАНЦИЈАМА ЗА ИСПОРУЧЕНУ РОБУ 

НОВО ПУТНИЧКО ВОЗИЛО 

 

 

У поступку јавне набавке покренуте од стране Аеродроми Републике Српске АД Бања 

Лука за набавку новог путничког возила, која је објављена на порталу јавних набавки  

БиХ, број Обавјештења о набавци ______________________ од_______________године, 

достављамо понуду и изјављујемо да уколико нам буде додјељен уговор, гарантни рок за 

квалитативну и функционалну исправност робе, сервис и одржавање предмета набавке, 

обухвата: 

 

- гаранција на мотор возила 4 године или пријеђених 120.000 км, 

- гаранција на лак 3 године, 

- гаранција на каросерију возила 12 година и 

- гаранција на сервисирање возила и оригиналне резервне дијелове. 

 

Напомена: Уколико понуђач уз понуду не достави овај образац Изјаве, исти неће 

бити квалификован, те ће бити искључен из  попступка набавке. 

 

 

 

 

У  __________________, ___________године. 

 

 

 

Потпис и печат одговорне особе и печат понуђача 

 

         _______________________________   
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                                                                  АНЕКС  7.

          

ИЗЈАВА О ГАРАНЦИЈАМА ЗА ИСПОРУЧЕНУ РОБУ 

ПОЛОВНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 

 

 

У поступку јавне набавке покренуте од стране Аеродроми Републике Српске АД Бања 

Лука за набавку половног теренског возила, која је објављена на порталу јавних набавки  

БиХ, број Обавјештења о набавци ______________________ од_______________године, 

достављамо понуду и изјављујемо да уколико нам буде додјељен уговор, гарантни рок за 

квалитативну и функционалну исправност робе обухвата: 

 

- гаранција на мотор минимално дванаест (12) мјесеци, 

- гаранција на мјењач минимално дванаест (12) мјесеци. 

 

Напомена: Уколико понуђач уз понуду не достави овај образац Изјаве, исти неће 

бити квалификован, те ће бити искључен из  попступка набавке. 

 

 

 

 

У  __________________, ___________године. 

 

 

 

Потпис и печат одговорне особе и печат понуђача 

 

         _______________________________   
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АНЕКС 8. 

                    OBRAZAC  TEHNIČKE  SPECIFIKACIJE    

NAZIV: NOVO PUTNIČKO VOZILO NABAVNA KOLIČINA : 1 

PROIZVOĐAČ:       

TIP/MODEL:      

TEHNIČKI ZAHTJEVI 
ZAHTJEVANO  

 
PONUĐENO 

         1. Zapremina motora: 1596-1601 ccm,     

         2. Snaga motora: 83-86 kw/111-117 ks   

   3. Klima dvozonska automatska     

    4. ESC (ABS,MSR,ASR,EDS i HBA)     

           5. 

MF upravljač sa komandama za 

radio, putni kompjuter I telefon, 

podesiv po visini I dubini     

6. Priprema za telefon     

7. 
Vazdušni jastuk vozača i suvozača i 

2 bočna naprijed     

8. 
Radio sa ekranom osjetljivim na 

dodir   

9. 
Visinski podesivo sjedište vozača i 

suvozača   

10. Daljinsko centralno zaključavanje   

11. Kolor termoizolaciona stakla   

12. 
Hromirana lajsna ispod bočnih 

stakala   

13. 
Hromirane ručke na unutrašnjem 

dijelu vrata   

14. 
Hromirani elementi na kontrolnoj 

tabli   

15. Putni kompjuter   

16. 
Elektropodizači prednjih i zadnjih 

stakala   

17. 
Preklopiva zadnja klupa sa srednjim 

naslonom i otvorom za skije    

18. 
Središnji naslon za ruku sa pretincem 

naprijed   

19. Kožna ručica mjenjača   

20. 
Elektropodesiva i grijana vanjska 

ogledala   

21. Maglenke   

22. Tempomat   

23. Parking senzori, nazad   

24. 
Vanjske ručke i retrovizori u boji 

karoserije   

25. Aluminijske feluge 16”   

26. Kontrola pritiska u gumama    

27. Start-Stop sistem   
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28. EU 6 norma   

29. Boja: crna   

30. Broj vrata: 5   

31. 
D/Š/V u mm: 4664-4669/1811-

1816/1459-1463   

32. 
Međuosovinski razmak: 2682-2686 

mm   

33. Prtljažnik u I: 588-592   

34. Kapacitet rezervoara u l: 48-52   

35. Automatski mijenjač: 7   

36. Pogonsko gorivo: DIZEL   

37. Godište: 2019   

38. 
Prosječna potrošnja: 4,0-4,3 I/100 

km   

39. 

Garancija: opšta 4 godine garancije 

ili 120 000 KM, 3 godine na lak I 12 

na  karoseriju   

40. Rok isporuke: u roku 10 dana   

 

 

 

 

    

*ISPUNJAVA PONUĐAČ: 

     
1)Ponuđač obavezno iskazuje potpunu usklađenost ponuđene robe (konstatacijom DA ili NE)   
2)Ponuđač obavezno potvrđuje  usklađenosti na način  upiše odgovarajuće podatke za robu      

  koja je predmet   nabavke  
3)Ponuđač obavezno dokazuje usklađenost svake pojedine stavke tehničkih zahtjeva uputom na  

  podatke iz izvorne tehničke dokumentacije proizvođača  
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  АНЕКС 9. 

                    OBRAZAC  TEHNIČKE  SPECIFIKACIJE  

NAZIV: 
ПОЛОВНО ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО 

NABAVNA 

KOLIČINA  1 

 

PROIZVOĐAČ:      

TIP/MODEL:     

TEHNIČKI ZAHTJEVI 
ZAHTJEVANO  

 

 

PONUĐENO 

 1. 
Zapremina motora: 1459-1464 

cm3   
 

 2. Snaga motora: 77-82 KW   
  3. Pogon na sva četiri točka   

4. Norma motora: Euro 6   

5. Boja: bijela   

6. Broj vrata: 4   

7. 
D/Š/V u mm: 4.312-4.317/1.819-

1.823/1.693-1.697  
 

8. 
Međuosovinski razmak:2.670-

2.675 mm  
 

9. Prtljažnik : 405-410 l   
10. Kapacitet rezervoara ; 48-52 l   
11. Pogonsko gorivo: DIZEL   

12. 
Potrošnja kombinovane vožnje: 

4,9-5,3 l/100 km  
 

13, Servisna knjiga   
14. Putni računar (board kompjuter)   
15. ABS,ESP   

16. 
Električni servo upravljač 

(podesiv po visini i dubini)  
 

17. Senzor za nevezane pojaseve   
18. Pokazivač vanjske temperature    
19. Halogena prednja svijetla   
20. Svjetla za maglu naprijedi nazad   

21. 
Radio CD MP3 sa komandama na 

volanu i bluetooth telefoniranjem  
 

22. Crna kožna sjedišta   
23. Manuelni klima uređaj   

24. Aluminijske feluge 16 inča   
25. Navigacioni sistem   
26. Centralno daljinsko zaključavanje   
27. Kožni naslon za ruke naprijed   
28. Električni podizači stakla naprijed   
29. 4 zračna jastuka   
30. Tempomat   
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*ISPUNJAVA PONUĐAČ: 
1)

Ponuđač obavezno iskazuje potpunu usklađenost ponuđene robe (konstatacijom DA ili NE)  

2)
Ponuđač obavezno potvrđuje  usklađenosti na način  upiše odgovarajuće podatke za robu koja je predmet nabave 

3)
Ponuđač obavezno dokazuje usklađenost svake pojedine stavke tehničkih zahtjeva uputom na podatke iz izvorne  

   tehničke dokumentacije proizvoca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. 
Električno podesive vanjske 

retrovizore  
 

32. Preklopiva i djeljiva zadnja klupa   
33. ISOFIX   
34. Uzdužne krovne nosače   
35. Euro kuka   
36. Pomoć pri parkiranju nazad   

37. 
Zatamnjena zadnja stakla i staklo 

prtljažnika  
 

          38. Rok isporuke: u roku 10 dana   

          39. 

Garancija: najmanje dvanaest (12) 

mjeseci na motor i najmanje 

dvanaest (12)  mjeseci na mjenjač  

 

          40. 
Godina proizvodnje: maksimalno  

tri (3) godine starosti  
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           АНЕКС 10.  

 

НАЦРТ УГОВОРА 

 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ПУТНИЧКОГ И ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА 

 

 

Закључен у Бањој Луци дана ______________. године између: 

 

 

1. "АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ" а.д. Бањалука, Маховљани бб, 

Лакташи кога заступа Милан Рачић, в.д. директора, уз супотпис Милана Драгића, 

в.д. извршног директора, JИБ: 4400912460005, ПИБ: 400912460005, трансакцијски 

рачун:  555-10000240689-66,  отворен  код Нове Банке а.д. Бања Лука, телефон: 

051/535-210, факс: 051/535-229 (у даљем тексту: Купац) 

 

и 

 

2. ____________________________________, улица ______________________ које 

заступа ____________________________, директор, ЈИБ: ___________________, 

трансакцијски рачун број ___________________________   , отворен  код 

________________________  Банке мјесто ______________________, тел/факс: 

__________________________, (у даљем тексту: Продавац) 

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Члан 1. 

 

Основ за реализацију овог Уговора је проведени поступак јавне набавке новог путничког 

и половног теренског возила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени 

гласник БиХ број: 39/14), путем отвореног поступка број ____________, од _________ 

године, Одлукa о покретању поступка број ___________ од _____________ године, Понудa 

Продавца робе  број ___________ од ______________ године, заведена код Купца  под 

бројем ________ од ______________ године, Одлука о избору најповољнијег понуђача број 

_______ од _____________ године, која је оцијењена на основу критерија најнижа цијена 

технички задовољавајуће понуде. 

 

Понуда понуђача чини саставни дио овог Уговора. 

 

ПРЕДМЕТ  УГОВОРА 

Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора је набавка робе – 1 (једно ново путничко) и 1 (једно половно 

теренско) возило које ће Продавац доставити Купцу, у складу са одредбама овог  уговора, 

Техничким спецификацијама  (Анекс 8. и Анекс 9.), као саставним дијелом тендерске 

документације, те понудом Продавца број  ______________од _____________ 2020. 

године. 

 

ЦИЈЕНА 

Члан 3. 
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Цијена коју ће Купац исплатити Продавцу аутомобила из члана 1. Овог уговора, а према  

спецификацији, оквирним  количинама и цијенмама наведеним у понуди износи: 

Цијена без ПДВ-а износи ________________ КМ (словима: 

_____________________________________________) односно ___________КМ (словима: 

__________________________________) с ПДВ-ом.  

 

Уговорена цијена је фиксна и она се не може мијењати за вријеме трајања овог Уговора. 

 

НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 

 

Плаћање се врши у валути КМ, по достављеном рачуну и осталој пратећој документацији, 

у року од тридесет (30) дана од датума достављања  рачуна и пратеће документације од 

стране Понуђача. 

 

Купац се обавезује да износ из испостављених  фактура плати на рачун Продавца  бр: 

_______________________који се води код ______________________________банке. 

 

Под исправно испостављеном фактуром сматра се фактура која посједује сва обиљежја 

рачуноводствене исправе у смислу одговарајућих одредаба важећег Закона о рачуноводству 

и ревизији и Закона о ПДВ-у, као и других прописа који уређују предметну област.  

 

РОК  И  МЈЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 5. 

 

Рок за испоруку aутомобила из члана 2. овог Уговора је 10 дана, рачунајући  од датума 

обостраног потписивања овог уговора. 

Под испоруком се подразумјевају све потребне радње које је  Продавац дужан обавити, 

према уговору и природи посла, да би Купац могао примити аутомобиле из члана 2. овог 

уговора у складу са условима из понуде. 

  

Мјесто испоруке робе је Aеродром  Бања Лука, Маховљани бб, Лакташи. 

 

Купац се обавезује исплатити цијену и преузети испоруку уговорених аутомобила онако 

како је предвиђено овим уговором.  

 

До испоруке/предаје аутомобила Купцу  (до дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном пријему аутомобила без примједби) ризик случајне пропасти или 

оштећења аутомобила сноси Продавац, а с испоруком/предајом аутомобила ризик прелази 

на Купца.  Ризик не прелази на Купца ако је исти због неког недостатка 

испоручених/преданих аутомобила раскинуо уговор или тражио замјену аутомобила. 

 

По испоруци оба аутомобила, Продавац ће доставити  Купцу сљедеће документе: 

 

- Рачун који садржи прецизан опис аутомобила са опремом, количину, јединичну 

цијену и укупну цијену, 

- Отпремницу и 

- Гаранције из Анекса 8. и Анекса 9. ТД .  
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КВАНТИТАТИВНИ   И   КВАЛИТАТИВНИ   ПРИЈЕМ 
 

Члан 6. 

 

Квантитативни и квалитативни пријем робе из члана 1. овог Уговора извршиће 

овлашћена лица Купца и Продавца у мјесту испоруке. 

Сматраће се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца у мјесту 

испоруке изврши квантитативни и квалитативни пријем робе без примједби, што ће 

потврдити потписом на отпремници Продавца. 

 

Приликом примопредаје предмета набавке, овлашћено лице Купца је дужно да 

испоручену робу прегледа на уобичајени начин и примједбе о видљивим недостацима 

одмах саопшти овлашћеном лицу Продавца. 

Уколико се послије примопредаје покаже недостатак који се није могао открити 

уобичајеним прегледом, Купац је дужан да о томе писаним путем обавијести Продавца 

најкасније у року од два (2) дана од дана када је недостатак открио. 

 

        Члан 7. 

 

У случајевима из члана 6. овог Уговора Купац има право да захтијева од Продавца да 

отклони недостатак на роби, или да му преда другу робу без недостатка истог квалитета.  

 

Уколико Продавац не испуни Уговор у року од пет (5) дана од дана пријема захтјева за 

испуњење Уговора из става 1. овог члана, Купац има право да захтијева да раскине Уговор, 

о чему писаним путем обавјештава Продавца.  

 

Купац може раскинути Уговор ако је претходно оставио Продавцу накнадни примјерени 

рок за испуњење Уговора који не може бити дужи од 5 (пет) дана од дана пријема 

обавјештења из става 2. овог члана.  

 

Купац може да раскине Уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац  

обавијестио да неће да испуни Уговор, или када је очигледно да Продавац неће моћи да 

испуни Уговор ни у накнадном року.  

 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 8. 

 

Продавац  се обавезује да ће за испоручено ново путничко возило из члана 2. овог уговора 

дати Купцу гаранцију и то:  

 

- гаранција на мотор возила 4 године или пријеђених 120.000 км, 

- гаранција на лак 3 године, 

- гаранција на каросерију возила 12 година и 

- гаранција на сервисирање возила и оригиналне резервне дијелове. 

 

Продавац  се обавезује да ће за испоручено половно теренско  возило из члана 2. овог 

уговора дати Купцу гаранцију и то:  

 

- гаранција на мотор возила најмање дванаест  (12) мјесеци и  
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- гаранција на мјењач возила најмање дванаест (12) мјесеци. 

 

Гарантни рок  на који се Понуђач обавезује у погледу уговорених аутомобила почиње тећи 

од датума обостраног потписивања Записника о квалитативном пријему аутомобила, без 

примједби. 

 

Продавац се обавезује да обезбједи оргиналне резервне дијелове, сервисирање и одржавње 

моторних возила из члана 2. овог уговора у овлаштеним сервисима у току трајања 

гарантног периода. 

 

Сви недостаци ће бити отклоњени од стране Понуђача, без икаквих трошкова по Купца, у 

току гарантног периода за предметна возила. 

 

Рок за отклањање евентуалних недостатака и грешака за вријеме трајања гаранције износи 

најдуже седам (7) дана од дана запримљене рекламације. 

 

УГОВОРНА   КАЗНА, ЗАТЕЗНА КАМАТА 

 

Члан 9. 

 

У случају да дође до прекорачења рока за испоруку аутомобила  из члана 5. овог Уговора, 

Продавац се обавезује да Купцу плати уговорну казну за сваки дан прекорачења рока у 

висини од 0,01% од укупне вриједности овог Уговора (без ПДВ), која је утврђена у члану 

3. овог Уговора, с тим што укупан износ уговорне казне не може бити већи од 10% од 

уговорене нето вриједности Уговора. Уговорна казна се обрачунава и одбија приликом 

коначног обрачуна. 

 

Максимална вриједност уговорне казне не може износити више од 10% вриједности 

утврђене у члану 3. став 1. овог Уговора. 

 

Продавац нема право да плати уговорну казну и да одустане од Уговора. 

 

Продавац неће платити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. 

Под вишм силом се подразумјева случај када испуњење обавезе постане немогуће због 

ванредних околности на које Продавац није могао утицати. 

 

ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК УГОВОРА 

 

Члан 10. 

 

Уговор се закључује на период до извршења уговорене обавезе, а најкасније до истека 

гарантног периода за предмет набавке. 

 

Када једна уговорна страна не испуни своју обавезу, друга страна може захтјевати 

испуњење обавеза или, под условима предвиђеним овим Уговором, раскинути Уговор, 

ако раскид Уговора не наступа по самом закону, а у сваком случају има право на накнаду  

штете. 

 

У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна прије раскида 

Уговора измирити све доспјеле обавезе  по овом Уговору. 
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Отказни рок по овом Уговору је петнаест (15) дана, а по истеку Уговор се сматра 

раскинутим. 

 

 

ТАЈНОСТ ПОДАТАКА 
Члан 11. 

 

Продавац се обавезује да без претходне сагласности Купца неће током трајања Уговора, а и 

након завршетка предмета Уговора објављивати, нити чинити доступним трећим лицима, 

документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора. 

 

Члан 12. 

 

Уговорне стране се обавезују да ће све податке из овог Уговора сматрати повјерљивим, те 

исте неће давати трећој страни, без претходног писаног одобрења друге уговорне стране, 

осим својим запосленим који директно учествују у извршењу овог Уговора. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника 

уговорних страна.  

 

На све што није регулисано овим Уговором примјениће се одредбе Закона о облигационим 

односима Републике Српске и други важећи прописа. 

 

Члан 14. 

 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове рјешавају мирним путем, у 

супротном уговарају надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци. 

 

Члан 15. 

 

Овај Уговор сачињен је у четири (4) истовјетна примјерка, од којих по два (2) примјерка 

за сваку уговорну страну. 

 

 

 

ЗА ПРОДАВЦА                                                               ЗА КУПЦА 

                      ВД  ДИРЕКТОРА 

 

___________________                   _______________________ 

                              Милан Рачић,дипл.инж. 

 

 

                                                 ВД  ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

                                                                     

                              __________________________ 



 39 

                                    Милан Драгић, дипл.ек. 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: Својим потписом понуђач је сагласан с битним елементима наведеним 

у овом Нацрту Уговора. Коначни текст Уговора ће се прецизирати у складу с понудом 

и захтјевом. 

Мјесто и датум: Овјерен потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

(Потписан и овјерен, овај документ обавезно доставити уз понуду) 


