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УПРАВА ДРУШТВА 
 
 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Конкурентски захтјев за доставу понуда, са објавом додатног обавјештења 
на порталу јавних набавки (Електронске јавне набавке) за набавку течног хлора  и 
услуге баждарења боца за доставу понуда, ознака КЗ-3/15 у складу са Одлуком Управе 
Друштва о покретању  поступка јавне набавке течног хлора број, УД-543-1/15 од 03. 
марта 2015. године, доставља се 
 
Конкурентски захтјев је послат на адресу двојице понуђача који су на листи одобрених 
испоручилаца течног хлора и објављено додатно обавјештење на порталу јавних 
набавки. 
 
Поштовани, 

У име А.Д. „Водовода и канализације“ Бијељина позивамо Вас да доставите 
понуду у поступку конкурентског захтјева за потребе јавне набавке у складу са овим 
захтјевом.  

Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са Законом о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине  (“Сл. гл. БиХ” број 39/14, у даљем тексту: ЗЈН), подзаконским 
актима који су донесени у складу са ЗЈН и овим конкурентским захтјевом. 
 
1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
 
Предмет ове јавне набавке је набавка: 
- течног хлора чија је испорука планирана сукцесивно до тражених количина по 
спецификацији број 18. Пнана набавке за 2015. годину број НО-516-5/15 од 26. 
фебруара 2015. године, према карактеристикама наведеним у спецификацији и у 
складу са захтјевима међународног стандарда BAS EN 937:2011(en), хемикалија за 
третман воде намјењене за људску употребу – Хлор, количине 3000 кг.  
- набавка услуге баждарења боца, количине 24 комада. 
  

1.2. Понуђач/добављач је дужан доставити понуду течног  хлора и извршити услугу 
баждарења боца онако како се тражи конкурентским захтјевом, према условима овог 
конкурентског захтјева. Понуђач/добављач je дужан задовољити и захтјеве у погледу 
квалитета робе који одговара техничким стандардима.  
 
 1.3. Понуђач/добављач је дужан навести у понуди и рок испоруке који не може бити  
дужи од 20 (словима: 20 дана од дана наруџбе), и навести да ће баждарити боце у 
складу са захтјевом-наруџбом наручиоца. 
 
1.4. За квалитет предметне набавке добављач је одговоран и дужан је да уважи све 
рекламације уговорног органа на робу са уoченим недостатком одмах приликом 
примопредаје а најкасније у року 15 дана од дана испоруке  и исту замјени или отклони 
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недостатак. Добављач је дужан о свом трошку извршити доставу, замјену. 
Уколико ово Друштво као уговорни орган, односно купац буде изложено 
трошковима проистеклим због лошег квалитета испорученог хлора који је 
предмет набавке путем овог конкурентског захтјева (штета настала у објектима, 
извориштима или се наруши здравље корисника услуга и других лица и слично) а 
уколико се утврди да је узрок лош квалитет испорученог хлора, испоручилац ће 
бити у обавези да сву штету одмах надокнади уговорном органу према обрачуну 
трошкова и то све у гарантном року за испоручену робу, као и да сноси 
одговорност за угрожено здравље по важећим Законским прописима. 
 
1.5 Испорука течног хлора ће се вршити сукцесивно до количина наведених у 
спецификацији и испоручиће га изабрани понуђач / добављач који  достави 
најнижу цијену  понуде, одмах по наруџби уговорног органа. Испорука робе и услуга 
ће се вршити по наруџби наручиоца којом ће бити прецизирана конкретна набавка робе 
и услуге према јединичним мјерама  и количинама са назнаком пратеће документације 
коју је добављач дужан доставити уз испоруку робе, као и доказ квалитета робе према 
стандару у складу са тендерском документацијом.  
Добављач је приликом испоруке робе уз робу дужан доставити документа која ће 
пратити испоруку:  

- Извјештај о испитивању (о квалитет-атест) са назнаком идентификационог 
броја шарже (и) и на коју (е) се испорука односи ; 

- Безбједоносно – технички лист са податцима о безбједности, урађен у 
складу са Законом о хемикалијама ( Сл. гл.Републике Српске 25/09) и 
општим актима донесеним на основу њега. 

- Потребна документа у складу са Правилником о техничким нормативима 
за покретне затворене судове за компримиране течне и под притиском 
растворене гасове ( Сл.лист СФРЈ 25/80); 

- Отпремница. 
 
1.6. Мјесто испоруке течног хлора је fco магацин А.Д. Водовод и канализација, 
Извориште Хајдук Станка број 20, Бијељина. 
1.7. Набавка ће бити плаћена након испоруке робе, након провјере исправности по 
достави фактуре, а најкасније 45 дана од дана фактурисања добављачу кој понуди 
најнижу цијену технички задовољавајуће понуде, валута плаћања КМ 
(конвертабилна марка). 
 
             2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ  
  
Да би учествовали у овом поступку јавне набавке понуђачи су дужни да докажу да су 
поуздани и способн да изврши уговор у складу са условима који се траже овим 
конкурентским захтјевом како слиједи :     
 
2.1.     да кандидат /понуђач докаже да испуњава услове у погледу личне  
           способности наведени у члану 45. став 1) тачке а), до д). ЗЈН те да се  
 наведени случајеви неодносе на њега; 
2.2.  да кандидат /понуђач докаже минималне услове способност обављања 

професионалне дјелатности која је у вези са предметом набавке доставом 
тражених докумената према члану 46. ЗЈН; 

2.3.     да кандидат /понуђач докаже да није нудио мито нити учествовао у било каквим  
          радњама наведеним у члану 52. став 2)ЗЈН те да се наведено неодноси на њег 
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ДОКАЗИ КОЈИ СЕ ТРАЖЕ:  
 
2.1.1. Изјава о испуњености услова из члана 45. став 1) тачка од а) до д) ЗЈН, 

овјерена код надлежног органа, у форми и на начин који прописује 
Агенција подзаконским актом.  
Понуђач који буде изабран дужан је доставити доказе издате од надлежних 
органа из члана 45 став1. тачка а) до д) ЗЈН прије потписивања уговора а 
најкасније 5 дана од дана сасзнања за Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача. 
Напомена: Уговорни орган ће прихватити доказе и ако се доставе 
истовремено са Изјавом. 

2.2.1. Oвјерена фотокопија од среане надлежне институција , важећег Рјешења за 
промет и складиштење биоцида / Рјешење за промет на велико и 
складиштење опасних хемикалија и биоцида. 

2.2.2. Овјерену фотокопију Рјешења о упису биоцидног производа у Програм за 
достављање техничког досијеа.  
 

2.3.1. Изјава у вези члана 52.став 2 ЗЈН овјерена код надлежног органа у форми и 
на начин који прописује Агенција подзаконским актом.  
 
 

НАПОМЕНА: Понуђач је дужан обезбједити доказе онако како је тражено овим 
конкурентским захтјевом. Тражене копије Рјешења и  Изјаве требају бити овјерене 
од  стране надлежних органа јединице локалне самоуправе или јавног нотара или 
других надлежних државних органа а никако од стране понуђача лично.  
Недостатак једног од тражених докумената на начин како је дефинисано овим 
конкурентским захтјевом је разлог за елиминацију учешћа понуђача у даљем поступку 
поређења и оцјене најповољнијег понуђача.  
2.4. Понуда може бити сачињена на оргиналном обрасцу спецификацији или понуди 
коју понуђач израдити према обрасцу за цијенеу. У понуди исказати вриједност 
набавке која не прелази вредоносни разред за набавке које се проводе путем 
конкурентског захтјева нити вриједност предвиђену Планом набавке уговорног органа 
за 2015-у годину. Цијена понуде се не може мијењати у уговореном року. Понуда која 
не буде садржала јединичну цијену понуде у складу са овим конкурентским захтјевом, 
неће се узети у разматрање.  
Вриједност набавке чини укупан износ понуде без ПДВ-а, а који се обрачунава у 
складу са Законом. 
Вриједност понуде исказати у КМ обухвата: 
                       - фиксну јединичну цијену понуде исказану у КМ; 
                       - укупан износ понуде без ПДВ-а исказан у КМ; 
                       - износ ПДВ-а (17%) исказан у КМ; 
                       - укупна цијена понуде са укљученим ПДВ-ом исказана у КМ. 
2.5. Уколико су цијене исказане у страној валути у сврху оцјењивања и поређења 
са понудом других квалификованих понуђача, цијене ће бити конвертоване у КМ 
по курсу Централне банке Босне и Херцеговне на дан отварања понуде.   
 
3. ЗАХТЈЕВИ ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА  
 
3.1. Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом између понуђача и уговорног 

органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и 
Херцеговини. Пратећа документација и штампана литература коју достави понуђач 
могу бити написани на (енглеском) језику под условом да се уз њих достави 
званичан превод релевантних дијелова на језику на којем је написана понуда. 
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4. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ  
 
4.1. Понуђач сноси све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. 
 
4.2. Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове, нити било које 

трошкове у поступку испоставе робе и извршења услуге. 
 
4.3.Понуде се достављају  најкасније до 23.03.2015. године до 12:00 часова у 

просторије А.Д. “Водовод и канализација“ Бијељина, Хајдук Станка 20, 76300 
Бијељина, Република Српска, Босна и Херцеговина.  

 
4.4.Отварање понуда ће се обавити 23.03.2015. године у 13:00 часова у великој сали 

у управној згради Друштва, сала број 19.  
 
4.5.Оригинал понуде треба бити откуцан или написан неизбрисивом тинтом. Сви 

листови понуде морају бити чврсто увезани са означеним страницама. Сви листови 
понуде требају бити парафирани или потписани од особе, односно особа које су 
овлаштене да заступају понуђача. Све допуне и измјене понуде морају бити 
читљиве и парафиране од овлаштених особа. Понуда треба да садржи све тражене 
документе у конкурентском захтјеву и исти треба да буду сложени и означени 
редним бројевима како је наведено у тачци 2.2 предметног захтјева. 
Понуђач своју понуду доставља у оригиналу на којој ће јасно писати: “ОРИГИНАЛ 
ПОНУДА”. Оргинал понуде требају бити запечећене у непровидној  коверти са 
печатом или потписом  понуђача, именом и адресом понуђача, на којој ће стајати: 
„Понуда за набавку ТЕЧНОГ ХЛОРА И БАЖДАРЕЊЕ БОЦА – НЕ 
ОТВАРАЈ“ 
 

4.6.Понуђач може измијенити или повући своје понуде под условом да се измјене или 
повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган 
мора бити обавијештен у писаној форми и о измјенама и о повлачењу понуде прије 
истека рока за подношење понуда. Измјена или повлачење понуде мора бити 
извршена  у складу са тачком претходном подтачком. Осим тога, на коверти у којој 
се налази изјава добављача треба писати слиједеће: “ИЗМЈЕНЕ ПОНУДЕ” или 
“ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ”. 

 
5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  
 
5.1. Рок за достављање понуда истиче дана 23.03.2015 године у 12:00 часова. 
 
6. КРИТЕРИЈ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА  
 
6.1. Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија најниже цијене. Понуђачи 

могу понудити само једну цијену и не могу је мијењати. О цијени се неће 
преговарати. Понуђач ће у понуди навести попуст исказан у процентима који нуди 
што ће уговорни орган узети у разматрање приликом оцјене и поређења понуда. 

 
6.2.Уговор ће се  закључити даном обостраног потписивања на период од 1 (једне)  
     године а најдуже до закључења новог уговора за набавку у  2016-ој години. 
 
6.3.У поступку конкурентског захтјева за доставу понуда, уговорни орган неће тражити  



 Страна 5 од 5 

доказе за преференцијални третман домаћег, у складу са Одлуком Савјета 
министара Босне и  Херцеговине о обавезној примјени преференцијалног третмана 
домаћег („Сл. гл. БиХ“, број 103/14) од 12. 02. 2015. године.  
У смислу одлуке, домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица 
са сједиштем у Босни и Херцеговини и која су регистрована у складу са законима у 
Босни и Херцеговини и код којих,у случају уговора о набавкама роба, најмање 50% 
укупне вриједности од понуђених роба имају поријекло из Босне и Херцеговине, а у 
случају уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење 
уговора су резиденти из Босне и Херцеговине. 
Примјена преференцијалног фактора је искључена у односу на земље потписнице 
Анекса 1 Споразума о измјени и приступању централноевропском споразуму о 
слободној трговини - Консолидована верзија централноевропског споразума о 
слободној трговини (ЦЕФТА 2006.);  

 
7. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ  
 
7.1.Понуђач ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора, у сваком 

случају, најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке о избору 
најповољнијег добављача. 

 
8. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
8.1.У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду 

одредби Закона или подзаконских аката, понуђач има право уложити жалбу 
уговорном органу, у писменој форми, у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
обавјештења о резултатима, односно од дана када је понуђач сазнао за повреду али 
не касније од 1 (једне) године од дана када је наводна повреда учињена.  

 
Службена забиљешка: 
Сачинила: ________________, Мира Јошило, дипл. правник, сарадник за набавке, Одјељење набавке; 
Контролисао:_____________, Милан Панић, мр економије, шеф Одјељења набавки у Служби за финансијско-рачуноводствене и 
комерцијалне послове; 
 
Број: УД- 543-2/15 
Дана,  ___________ 2015. године 
Бијељина 
 
 
 
 
 
ПРИЛОГ: 

1. Образац изјаве у вези са члановима ЗЈН; 
2. Спецификација или Образац за цијену понуде;   

ДОСТАВИТИ: 
1. Наслову путем препоручене поште; 
2. У предмет набавке број КЗ- 3/15; 
3. У архиву Друштва; 

ДИРЕКТОР 
 

__________________________________ 
Перковић Предраг, дипл.правник 



AHeKc I

OEPA3AII 3A AOCTABJ'I'AILE TIOHYAE

Epoj o6aejeuretta ca floprara JH..

yIOBOPHII OPIAH* (Vnlrcyje ce ua:us yroropnor oprarn)
Adpec q yzosop Hoz muj e'Ia
xYxorlrrco ce [poBo,rI.I nocrynaK :aje4Huvre jaane ua6anre rmlr na6arxy lpoBoalt ueHTpa,'lHll
na6anun opran, ylucyjy ce Ha3nBLI cBrD( yroBopHrzx oprarra KoJa yqecrByJy y roM nocrynKy, ca
Ha3HaKOM (OJLI OA HaBeAeEr4X yTOBOpHI4X OpmHa UCryna 3a CBe yroBopHe opraHe y roM l]ocrynKy
jaene ua6aere

IIOHyI|ATI* (Vnucyje ce na:un nouylava u H[ 6poj uouyfaua)
Adpeca nonyfauo

*Vxoar.rxo noHy,ST aocraBJLa rpyna noHyba'ra, ynncyjy ce llcrl.I noaaul{ 3a cBe qnaHoBe rpyfle

nonyfa'ra, ttao lI Kaaa rloHy,rry aocraBJba cauo je4au norryla'r, a rtope,q Ha3nBa nonyfava rojlt je

npeacraBHrzK rpyne nonylaua ynlrcyje rz ce uoraraK qa je ro npegcrarHrlK rpyne rIoHybaqa.

IloayroBapa'r ce He cMarpa qJraHou rpyne noxylava y cMlrcry nocrynKajaBHe Ha6aBe.

KOHTAKT OCOEA (sa xourcpemuy noaydy)

I,I3JABA TIOHYRAqA*

*yKoruKo noHyay aocraBJba rpyna noHy!ava, oH,qa I'I:jary noHyba'ia no[yriaBa npeacraBHll( rpyne

r!oHyta.ra.

V nocrynxy jaone na6aexe, xojy cre noxpenylu u xoia je o6jaareua na flopraay jaeuux ua6arxra,

Epoj o6aalrjenrer+,a o na6asqu aaHa .. . ... ... ...., aocraBJbaMo ftouy4y L v3jaB,'byJeNao

cnnjeaehe:

1. y cKnaAy ca caApxajeM n:axrjeenua reHAepcKe aottyueuraquje 6p. ......... ..(6poj ua1aaxe

Koju je dao yzoeopHu opzaa), oeou urjaoolr lpuxrarauo rrene o4pe46e y qlljelocrrz, 6e:

r-.rKar(Blnx pe3epBr-.r rdJlLI ofpaHurlelLa.

2. OBoM uoHyAoM oaroBapaMo 3axrjeBttMa Iz: TeHAepcKe 4olryvenraqlje 3a uclopytry
po6a/ycnyra/pagoea, y csraay ca ycJroBttMa yrtplenuv y reHAepcxoj aolcyMeHralrijx,
KpHTepI,IjyMuMa Ir yrnplenlrv poroenua, 6e3 I'IKa(B[x pe3epB[ I4rlt orpaHxqena

* Vxoltlt<o je rpe.qver Ha6asre noaljeJbeH Ha roroBe. jacuo ua:uavrlra ra xoje ,rorooe ce

aocraBra [olryaa 14 To Ha cnnjeaehll HaT tlH,3a cBaI<L JIor:



Jlor 6p.(....): Hasne po6e (ca ronuqHHaMa' y(orI'IKo je npuujenzro)/yc'rryre/pa4ora

3. Uujena Haure nolryae (6e3 nAB-a) je KM

florrycr rojn ,qajer'lo ua qnjeny nouy4e je KM

[ajena naue nouyAe, ca yKr,y'IeHqM nonycroM Je
KMfl[B ua q]rjeHy rloHyae (ca ypaqyHarl'lv nonycrot'l)

Vxyrna uujena :a yroroP je KM

* Vxolnroje rpeAuer Ha6aexe noarje,'ueu Haro]oBe' urjeHa noHyle nonoryje:

Ior  6p.( . . . . ) :
I1ujena nonyge sa ror 6poj ( )je
Ilorrycr rojll aajeuo ua qnjeny nol{yae 3a nor ( )je
Koraqra urieua Haue noHyae ja Jo r ( ). ca yK''b) qeHlrM norT] croM Je

6.

1.

y npuory ce H?!nzt3l4 n o6pa:aq 3a uujerry Halrre floHyAe, xojrl je norryu'en y cluaay ca

:axrjenuua rls reHAepc(e AoKyMeHTaquj;. v cnyvajy,pa:llta y utlienaua ll: one l4sjane t't

o6picqa:a u[jeHy no]ryae, peleBaHrHaje uujena r'r: o6pacqa 3a uI'IJeHy noHyae'

IlpeAy3ehe KoJe aocraBrba oBy rolryAy je lovahe -:1 -"i^"1"tt"" 
y EuX n najuan'e 507o

nouylennx pooa 3a tnBpuene oeor yrolopa je usBuxl 5}%,Iltll paaue cHare Koia he paanrl'l

Ha pearn3aqnJl,l oBor yroBopa o ,ru6i"qu yclyra/paloBa, cy pe3I4aeHT]I Eocue I Xepueroetlne'

a.[oKa3rz Aa Haua IroHyaa 
""rry*u*u 

yant"" ta npe$eperuujannu rperMaH golvraher' rollr cy

rpzDl{eHr reHAepcKoM '[ot(yMeHrautjov cy ] cacraB] noHyae'
xYxonlrKo ce Ha nonyAy ne uoxo nplrnjeunrn npe$epenurjaluu $arcop Aovaher' HaBecrtt Aa

"" 
ru no"ytql n" 

"prlajenyjy 
onpea-6e o npe$epeuquja:rnov rpervany aouaher'

ora nony4a raNlt (6po1 aaua u,llr ujecequ ce ynncyjy n 6pojvauo n c'rosuna' a y cnyuajy aa ce

pa3lrrrKy1y, BarI..IAan Je po* 
"u "*i 

no"yA" yuucau cnoar'rva), paqyHajyhn oa l'creKa poKa 3a

nprajev nouyaa, rj. so l-....1...../. ...1 (d amyu)'

fapaHuuja 3a [oHyrry je .[ocraBJbeHa y cx,rary ca :axrjeen'la rr3 reHAepcKe '[oxyueHrauuje'

AKo Haua IIonyAa 6yae najycnjeulruja y oeou nocrynry janHe Ha6aBKe' o6Be3yjeMo ce:

;i';";;;" lon*" o n"-t6tKo;aHocrtr, y norreay luqse cnoco6uocul' perl4crpalr'tJe'

e(onoMcKe u QsHaH"tl"a" "no"o6"*t", 
t" t"^""tn" 

" 
nposecnoHarHe cnoco6nocru rojrz cy

TpaxeHra reHAepcKoM ao(yMeHralr{jov u y poxy rojra je yrnpfen' a uro uoropbyjeMo D3JaBaMa

y oaoj nolryan;
6) a*tu""tt rapaHql.ljy sa ao6po usrpureu'e yroBopa, y cuany ca 3axrieBuMa I'13 TeuAepc(e

aoKyMeHTauItJ e.

l,lMe n npesuMe nulra KoJeJe oBrarnreHo aa npeacraBJla rloryfa'ra:[ " 
'l

f lornuc'oeraulreuor lr 'rqa: [ .......... . ' ." "]

M jecro  u  aary r ,a :  I  ' . . . .  .  . "  ' ]

l levar nperyreha:
V: nony,ry je ,qocraBjreHa crl,ljeaeha aoKyMeHTaLII4a:

lnonuc docm46lbentL\ ooKyMeHams, usiaia u o6pasa4a ca uasuatma ucmuxl

KM

:'-



OEPA3AU 3A IMJEHY [OHY.4E - POEE

Ha:rs ao6as$aqa

CrpaHa _ oA _

acnpanxa he ce

floHyaa 6p.

flornrac ao6aaraqa

HanoMeHa:

I. I{ujeue uopajy 6rzrr.r rlspaNene y KM. 3a cnarcy crarxy y rlouy,ux Nropa ce uasecrra qajeua 
-

z. t1"1""a no"yA" 
"" 

ucxa:yje 6es IlAB-a u ca,qpxi cBe EaKHaae roje yronopuu opran rpe6a

rrilarurlr ao6asr,aqy. Vroeopull opran le o'auje uMarrl HnKaKe ao'4arHe rpoluKoBe ocl'IM

onux rojn cy nanegenu y onou o6pacqy.
3. V cnyuajy pa:llrxa u:nely jegraHnnrax qrajeHa u yKynHor ll3Hoca"

l.]3BprxHrH y cKraAy ca jeAfiHl4vuuv qtljeHava.

4. Jeaunra.IHa ql,tjeHa craBre ce He cMarpa paqyHcKoM rpelrKoM, oaHocHo He Moxe

ucnpaBJr,aTu.
5. Osaj o6pa3au sa qujexy nouyae je jenHa oA Morynrx oruraJa'

YKynHa quleHa no
crannlr 6es fI,[B-a

JegnnuvHa uujena
no cragxlr 6eg



ll3jaBa o rrcryrbenocru ycfloBa rr3 q.irana 45. craB (1) TaqaKa oa a) Ao A) 3anoHa o jaBHUM
ua6anxaua EUX (,,C.ryx6enn r.racnnr EnX", 6poj: 39/14)

(I4Me lr npe3uMe), ca nrqHoM (aproM 6poj:Ja,

.4pylIIrBa
(Haaecru

IBAATOM OA y cBoJcTBy rrpeacTaBHrrKa npuBpe,qHor
I-.IJII.i OOpTa UJrr4 CpOAHe AJeJIaTHOCTU
noroNaj, na-:nn nprrBpe.qHor ApyrrrBa r.urr4 o6pra unn cpoaue 4jelarnocru), tri,[ 6poj:

qr4J9 CJeAnllITe Ce HaJIa3r4 y (fpa.q/onuruna), Ha
aapeclr (VnHua 1., 6poj). xao xaHaruar/roryfav y nocrynKy jasue Ha6aere

(HaBecrra rarraH Ha3LrB a rpcry uocrynxa jaene
HaoaBKeJ, a KoJer npoBoau yroBopHr4 opfaH
(Harecru ravan ua:lrB yroBopHof opraHa), :a r<ojrz je o6jann eno o6aejeurren e o jaenoj ua6aoqn (arco
je o6jae,reno o6arjerurene) 6poj: u ,,SluZbenom glasniku BiH" brol:

a y cx:ra,qy ca qnaHoM 45. craBoBr.rMa (1) rz (4) noa uyuorr uarepujaanou
n KpnBuqHoM oAroBopHouhy

II3JABJI,YJEM

Kanqu4ar/uoHyla.r
npeacraBJLaM, Hr4je:

y HaBeaaHoM nocrynKy jaane na6anre, rojer

flparocuaxuolr cy,rcroM npecyAoM y KpuBurrHoM nocryrrxy ocybeH 3a xpuawua 4je,ra
opraHu3oBaHor KpnMnH:rna, kopynqr,rJe, npeBape r4nn npa]5a HoBua y cxraay ca BaxehrrM
nponucuua y EUX uru 3eMJr,r{ perrncrpauuje;

flo4 crevajeu urn je npeal,ler crevajHor fiocryrKa rar je nar npeaMer rr.rKBuaaur.]oHor
nocrynKa;

nponycrHo vcIJyHt4Tt| o6aBa3e y nesq c urahar6eM rrgH3lljcKor l,r rrHBarJruAcKor ocurypaba n
3ApaBcrBeHor ocr-rrypaea y cKnaAy ca Baxehr.w uponzcr-rua y BrzX unu :ev,rll penucrpaunje;

Ilponycruo vcrryHuru o6aB*e y se:rj c lrahaneM AupeKTHxx rl rrHAnpeKTHrlx lope:a y

cxlaly ca aaxehrav rporr.rcuua y EuX u:rn :eu:lu perlrcrpaquje.

Y HaseAeHor.r cMucny caM yno:uar ca o6areroM KaH.utaara/nouy\ata ya y oryrrajy aoAjere yroBopa
AocraBH AoKyMeHTe H3 qJIaHa 45. cTaB (2) rarrKe oA a) ,qo .q) Ha 3axrjeB yroBopHot opmHa n y polty
Kojer oApeAr4 yroBopHrr opmH y cxjraAy cagJaHoM 72, craB (3) raqKa a).

Haga.l'e usjae*yjeM ,4a caM cBjecran ,qa QarcuSuxoean e clyx6eue r,clpaBe, oaHocno ynorpe6a

HeI,ICTIiHIITe CnyX6eHe IdII4 TTOCJIOBHe CnpaBe, IC+,Itrc :d[rr4 CI]VCA y CJIyX6I4 I{nU TOCJIOBaIIy KaO Aa
cy ucrvrrTu rrpeacraBJba KprrBrr.rHo 4jero npegnuleno KpuBrlqHr.tM 3aKoHuMa y EuX, re Aa AaBalLe
HeraqH[x nonaraxa y AoKyMeHTr-rMa Koj rua ce goxa:yje ,ruvua cnoco6Hocr ri3 'uaHa 45. 3aKoHa o
jannuv ua6asraua npeacralJba npexplraj :a noju cy npegaraleue HoBqaHe r€3He oa 1.000,00 KM ao
10.000,00 KM sa nonylava (upaouo ruqe) rr oA 200,00 KM ao 2.000,00 KM 3a oafoBopHo nriqe
nory!ava.

Tarole r-rsjaa.nyjeu aa caM cBjecraH aa yfoBopHr.i opraH xojt'r lpoBoau HaBeaenx rocryrar jaaue

Ha6aBKe y cruraAy ca qnaHoM 45. craB (6) 3aKoHa o jaBHrzM Ha6aBKaMa BnX y cryqajy cyMrbe y

b)

d)



. raYHocr [oaaTaKa aaTnx nyTeM oBe rBJaBe 3a.{pxaBa npaBo npoB]epe TaeHocTu ri3HeceH[x
^ uHoopMarluja KoA HaAJrexHrrx opraHa.

l43jaBy Aao:

Mjecro u garyl,r qanana usjare:

flornuc u nevar uag:rexHof opraHa:

M.fl.



Ja,

III{CMEHA I{3JABA
Y BE3I{ IIJIAHA 52. CTAB (2) 3AKOHA O JABHI4M HABABKAMA

(IlMe r.i npg3nMe), ca nravnou naprorrl 6poj:
H3IaTOM OA y cBoJcTBy npe,4craBHlrKa npuBpeaHor

apyrxrBa r{nH o6pra ullr cpoaHe AjeJraTHocrr.r
(Hanecra noaoNaj, uasnn npr4BpeAHor ApyttrrBa rrJrr{ o6pra lrrrr.r cpoAge AjeJrarnocru), 14[ 6poj:

qtlje cjeAlrure ce HaJra3u y (fpa4/onunuua), aa
aapecI-,l (y,'urqa u 6poj), rcao xau4uparlnowyllat y uocrynry jaane na6arre

(Haeecru raqan Ea3uB r.r apcry nocrynra jaane
HaoaBKe), a l(oJer rrpoBoar-t yfoBopHr{ opraH

(Haaecru ravan na:rrB yroBopuor opraHa), sa roju je o6jaareno o6aejerureu,e ojanxoj ua6aoqu (aro
je o6jar*euo o6arjerure*e) 6poj: u ,,SluZbenom glasniku BiH" broj:

a y cxraly ca qnaHoM 52. craB (2) 3arona o jaaunl,r ua6arxava nog nynou
Marepuja,.IHoM u KprrBuqHoM oAroBopnourhy

I43JABJbYJEM

l. Hlrcau nony[zo uuro wr je4nou Jrlqy yxJryqeHoM y npouec jaBHe na6atre, y 6nro Kojoj Oa3r.t
npoqecajaBHe Ha6aBKe.

2. Hucau Aao, Huru o6ehao aap, urr.r HeKy apyry noBlracrlluy cryx6eHrr(y rrJrr. o,qroBopHoM nriqy y
yroBopHoM opraHy, yKJryqyjyhu u crpaHo cnyx6euo nuqe ulu uefyuapo4uor clyx6euura, y quJby

o6aeJbalba y oKBlrpy cnyx6enor ouaruhen a, pa,4ne roje ne 6u rpe6alo Aa rtBpurr, rmr4 ce
cysApxaBa oA BprneBa ,4ena Koje rpe6a r,I3Bplrr4rri oH, rlrru HeKo rxo rocpegyje npr4 raKaoM
noAMrrhrBaH,y cryxoeuor lrln olronopHor JrHqa.

3. Hrcau .{ao lrrl,l o6ehao Aap LLirr..r HeKy Apyry rroBnacrnqy c,tyx6eHnKy nJru oAroBopHoM Jrr.rr4/ y

yroBopHoM oprany yx,rsyuyjyhrr r.r crpario clyx6euo ruqe lfilr MebyHapo4uor cnyN6enura, y qnrry

Ia o6aBu y oKBrrpy caor c:ryx6enor oBralrrersa, pa,qBe Koje 6n rpe6alo qa o6ar:la, l.lrlr ce
ay3ApxaBa oA obaBJbarba paAriu, Koje ne rpe6a rz:epururn,

4. Hacav 6uo yxruyveu y 6nno KaxBe aKruBHocrll xoje ra uN,r avajy xopynuujy y jaerrv

Ha6aBKaMa.

5. Hucau yqecrBoBao y 6riro KaxBoj paAlbl.r Koja je :a uu-lr r.iMa,ra Kopynqnjy y roKy rpeaMera

nocrylxajaene na6a*e.

,{aeaneu oBe r-.r3jaBe, cajecran cau Kpr-IBItrrHe oAroBopHocru npegauleHe sa xpraera,ru 4jelo 4aaarue
Mnra A ,qpyra Kpr4Br..rqHa 4je,ra uporun clyx6eue n apyre oarcBopHe AyxHooru yrapleue y
KprrBlrqHr4M 3a(oHr.tua 6ocue r.r Xepqeroauue.

U3jaBy \ao'.



Mjecro tl AaryM AaBaBa u3jaBe:

f lor l tc lr  negal HarnexHor opt aHa.

M.II.



A.D."Vodovod i kanalizacija" 2015.g.
                       18: Gasni hlor i baždarenje boca
Red.br. Opis pozicije Jed.mj. Količina Jed.cj. Ukupno

1 Gasni hlor  kg 3000
3 Baždarenje boca za hlor kom 24

UKUPNO bez PDV-a KM
PDV KM

UKUPNO sa PDV-om KM

Rok isporuke robe:____________________________________     Potpis ovlaštenog lica:
Način i uslovi plaćanja:__________________________________    __________________
Garantni rok za robu:________________________________
Datum:____________________
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