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Прилог I 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ-УСЛУГЕ 

 
Назив понуђача: ______________________________________________________________ 
Понуда бр.___________________________ 
Датум: ______________________________  
 

РБ ОПИС УСЛУГЕ 

КОЛИЧИНА 

 
ЈЕДИНИЧНА 
ЦИЈЕНА БЕЗ 

ПДВ-А 

 
УКУПНА 

ЦИЈЕНА БЕЗ 
ПДВ-А 

1 2 3 4 5 

1. 

Услуге припреме, доставе и послуживања 

припремљене хране:  

Ручак-шведски сто (предјело, главно 

јело, салата и дезерт) у просторијама 

Машинског факултета Источно Сарајево, 

укључујући и сву потребну опрему и 

особље за пружање услуга 

60   

2 Газирани сок 180   

3. Негазирани сок 180   

Укупна цијена без ПДВ-а  
Понуђени попуст у процентима  

Укупна цијена без ПДВ-а са урачунатим попустом  
Износ ПДВ-а  

Укупна цијена  са ПДВ-ом  
 

 

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 са ПДВ-ом и садржи све накнаде који уговорни 

орган треба платити добављачу.  

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 обухватају извршење услуга према захтјевима из тачке 2. овог 

Позива.  

 

 

                                                                                            

М.П.  _______________________________________ 

                                                                        Потпис овлашћене особе понуђача 
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Прилог II 

 
 

Изјава о испуњености услова из члана 50. тачке ц), д), е) и г) ( Техничка и 
професионална способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним 
набавкама БиХ (“Службени гласник БиХ” број: 39/14)  
 
Ја, доле потписани/а ________________________________(име и презиме), са ЛК број: ____________ 
издатом од ____________________________________, у својству представника привредног 
друштва или обрта или сродне дјелатности ____________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
(навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД 
број: _____________________, чије сједиште се налази у __________________________(град/општина), 
на адреси _______________________________________________________________(улица и број), као 
понуђач у поступку јавне набавке „Набавка услуга  кетеринга за прославу Дана 
Машинског факултета'', а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) Закона о јавним 
набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорности дајем сљедећу изјаву o 
техничкој опремљености и оспособљености, те мјерама којима располаже пружалац 
услуга за извршење конкретних услуга и осигурање квалитета: 

- пружања услуга припреме, доставе и послуживања припремљене хране:  

Ручак-шведски сто (предјело, главно јело, салата и дезерт) у просторијама 
Машинског факултета Источно Сарајево, укључујући и сву потребну опрему и 
особље за пружање услуга 

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 не тачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионална способност из чл. од 48 до 51. 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.  
 
Изјаву дао:  
________________________________________  
Мјесто и датум давања изјаве:  
________________________________________  
Потпис и печат надлежног органа:  
________________________________________ 
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Прилог III 

 
ИЗЈАВА 

ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 

Ја, доле потписани/a ____________________________________(име и презиме), са личном картом 
број: ____________ издатом од ____________________________________, у својству представника 
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности _____________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
(навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД 
број: _____________________, чије сједиште се налази у ________________________(град/општина), 
на адреси _______________________________________________________________(улица и број), као 
понуђач у поступку јавне набавке „Набавка услуга  кетеринга за прославу Дана 
Машинског факултета'', а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама 
под пуном материјалном и кривичном одговорности 

 
ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

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

фази процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном 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 службеном или одговорном 

лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног 

службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, 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 кривична 
дјела примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности 
и дужности утврђене у Кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 
 Изјаву дао:                                                                                   
_______________________                          
Мјесто и датум давања изјаве: 
___________________________ 
Потпис и печат надлежног органа:                   М.П.                                 
_____________________________    
 
 
 


