
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Број: 01-404-48/1-15 
Датум: 28.10.2015. године 
 
 
 
ПРЕДМЕТ: Позив за достављење понуда за јавну набавку услуге  „Израде шумско-
привредне основе за приватне шуме на подручју општине Козарска Дубица“ 
 
На основу члана 8. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 39/14) у 
даљем тексту Закон и одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса II дио  Б Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ", број: 104/14), 
позивамо вас да доставите понуду у оквиру овог позива за достављање понуда за јавну 
набавку услуга израде шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине 
Козарска Дубица. Поступак ће бити проведен у складу са Законом, подзаконским актима и 
овим позивом.  
Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица које је овлашћено да 
води комуникацију у име уговорног органа са понуђачима: Сања Мишић, тел. 052/425-232, 
факс: 052/416-026, е-mail адреса: sanjatenderi@gmail.com, адреса Општина Козарска 
Дубица, Ул. Светосавска бр. 5, 79240 Козарска Дубица. 
 
1. Предмет набавке 
 
1.1. Предмет набавке је пружање услуге израде шумско-привредне основе за приватне 
шуме на подручју општине Козарска Дубица, за период од 01.01.2016. до 31.12.2025. 
године. 
1.2. Детаљан Пројектни задатак, на основу кога ћете урадити вашу понуду, дат је као 
Анекс 1 овог позива.  
1.3. Врста уговора о јавној набавци: јавна набавка услуга из Анекса II дио Б Закона.  
1.4. ЈРЈН ознака: 77200000-2 шумарске услуге.  
1.5. Рок за пружање предметне услуге, одн. предаје шумско-привредене основе је  
највише 8 мјесеци од дана закључивања уговора.  
1.6. Услуге ће се вршити на подручју општине Козарска Дубица.  
1.7. Плаћање ће се вршити у току 2016. године, на начин како изабрани понуђач наведе 
у обрасцу за цијену понуде 
1.8. Уговорни орган ће именовати стручно лице које ће вршити надзор над извршењем 
уговорених обавеза између уговорних страна.  
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ЈИБ:4400732990006 



 
2. Услови за учешће и потребни докази 
 
2.1. Лична способности понуђача у складу са чланом 45. Закона о јавним набавкама 
БиХ 
 
 Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да : 
а) у кривичном поступку није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  
 б) није под стечајем или није предмет стечајног поступка, осим у случају постојања 
важеће одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у 
поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 
ц) је испунио обавезе у вези са плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 
прописима  земље у којој је регистрован; 
д) је испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у складу са 
важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован. 
 
2.1.1 У сврху доказивања личне способности понуђач мора доставити изјаву овјерену од 
стране надлежног органа, у складу са формом која је прилог овом Позиву као Анекс 4.   
2.1.2   Понуђач којем буде додијељен уговор дужан је у року од 5 дана доставити 
документе из члана 45. став (2) Закона, и то:  
-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; 
-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; 
-Увјерења надлежних институција којим се потврђује да је понуђач измирио доспјеле 
обавезе, а које се односе на доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и здравствено 
осигурање; 
-Увјерења од надлежних институција да је понуђач измирио доспјеле обавезе у вези са 
плаћањем директних и индиректних пореза.  
2.1.3 Документи наведени у тачки 2.1.2 не могу бити старији од три мјесеца рачунајући од 
дана доставе понуде. 
2.1.4  Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 
моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже овим позивом .  У противном ће 
се сматрати да је дао лажну изјаву. 
 
2.2 Способност обављање професионалне дјелатности  чл.46 Закона о  јавним набавкама 
 
2.2.1 У сврху доказивања права на обављање професионалне дјелатности, а у складу са 
чланом 46. Закона, понуђач је обавезан доставити доказ о регистрацији у одговоарајућем 
професионалном или другом регистру у земљи у којој се доказује његово право да обавља 
професионалну дјелатност, која је у вези са предметом набавке, односно понуђач мора 
доставити слиједеће доказе:  
-Овјерена фотокопија Рјешења о регистрацији; 
-Овјерена фотокопија потврде о регистрацији (идентификационог броја- ЈИБ-а). 
 
2.3 Додатни услов способности 
 



2.3.1 Најуспјешнији понуђач дужан је као додатни услов способности и услов за 
закључивање уговора, у року од пет (5) дана од дана обавјештавања о избору 
најповољнијег понуђача, осигурати :  
-Лиценцу за пружање пердметних услуга из области пројектовања у шумарству коју издаје 
надлежно Министарство или еквивалентни документ који издаје надлежни орган управе у 
БиХ или у земљи поријекла или земљи из које тај добављач долази 
 
2.4. У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговрни 
орган ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава 
дати садашњем или бившем запосленику 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 јане набавке. Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити 
понуђача 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 овом позиву (Анекс 6).  
2.5. Период важења понуде - навести рок важења понуде који не може бити краћи од 60 
дана (навести у Анексу 2).  
 
НАПОМЕНА: Сви докази који се достављају, а наведени су овим Позивом за достављање 
понуда, морају бити оригинал или овјерене копије.   
 
Само оним кандидатима чије квалификације задовољавају услове утврђене у овом позиву 
за достављање понуда биће дозвољено да наставе поступак предметне набавке.  
 
 
3. Захтјев по питању језика 
 
Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом између понуђача и уговорног органа 
морају бити написани на једном од службених језика у БиХ. Пратећа документација и 
штампана литература коју достави понуђач могу бити написани на другом језику у 
међународној употреби, под условом да се уз њих достави званичан превод релевантних 
дијелова на језику на којем је написана понуда.  
 
4. Припрема почетне понуде 
 
4.1. Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових 
понуда. Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 
4.2. Понуде се достављају на слиједећу адресу: ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА, Ул. 
Светосавска бр. 5, 79240 Козарска Дубица,  до 04.11.2015. године у 12,00 сати. Оригинал и 
све копије понуде требају бити откуцани или написани неизбрисивом тинтом. Сви листови 
понуде морају бити чврсто увезани са означеним, тј. нумерисаним страницама. Сви 
листови понуде требају бити парафирани или потписани од лица, односно особа које су 
овлаштене да заступају понуђача. Осим тога, у случају да понуду доставља група 
понуђача, уз понуду се мора доставити  и пуномоћ којом се наведена лица овлашћују да 
представљају групу понуђача у току поступка набавке (пуномоћ може садржавати и 
овлашћење за потписивање уговора). 
4.3. Понуду треба доставити у оригиналу и једној копији, на којима ће јасно писати: 
"ОРИГИНАЛ ПОНУДЕ" и "КОПИЈА ПОНУДЕ". Оригинал и копија понуде заједно са 
свим осталим потребним документима за учешће у набавци требају бити запечаћени у 
непровидној коверти, са печатом или потписом добављача, именом и адресом истог, на 
којој ће стајати: „Понуда за израду шумско-привредне основе за приватне шуме на 
подручју општине Козарска Дубица – не отварати“. 



4.4. Понуђачи могу измјенити или повући своје понуде под условом да се измјене или 
повлачење понуде догоди прије истека рока за достављање понуда. Уговорни орган мора 
бити обавјештен у писаној форми о повлачењу понуде прије истека рока за подношење 
понуда. Измјена или повлачење понуде мора бити извршено у складу са тачком 4.3. Осим 
тога, на коверти треба писати слиједеће: "ИЗМЈЕНА ПОНУДЕ" или "ПОВЛАЧЕЊЕ 
ПОНУДЕ".  
4.5. Понуђачи могу направити списак (попуњен по шеми која се налази у Анексу 5) 
информација које би се требале сматрати повјерљим. Уколико понуђач не достави образац 
или достави непопуњен образац повјерљивих информација, значи да исти нема и његова 
понуда по том основу неће бити проглашена неприхватљивом. Ако понуђач означи 
повјерљивим податке који се у складу са чланом 11. Закона не могу прогласити 
повјерљивим, уговори орган их неће сматрати повјерљивим, а понуда добављача неће бити 
одбијена.  
4.6. Достављање алтернативних понуда није дозвољено.  
 
5. Садржај почетне понуде 
 
Понуда треба да садржи:  
- Образац за достављање понуде (Анекс 2) 
- Образац за цјену понуде (Анекс 3),  
- Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона (Анекс 4)  
- Доказе из тачке 2.1. Позива, 
- Попуњен образац повјерљивих информација (Анекс 5)  ,  
- Изјава из тачке 2.4. у вези са чланом 52. Закона (Анекс 6),  
- Попуњен нацрт Уговора (Анекс 7).  
 
6. Рок за достављање понуда  
 
6.1. Рок за достављање почетних понуда истиче дана 04.11.2015. године у 12:00 часова. 
Јавно отварање понуда ће се одржати истог дана у 13:00 часова, у просторијама уговорног 
органа (Мала сала СО К. Дубица).  
6.2. Уговорни орган ће извршити провјеру испуњености квалификационих услова 
утврђених овим позивом, о чему се сачињава записник који садржи све релевантне 
чињенице и доставља понуђачима који нису испунили квалификационе услове.  
6.3. Само понуђачи који буду испуњавали квалификационе услове биће позвани на 
преговоре према редослиједу подношења почетних понуда који ће утврдити уговорни 
орган. Преговори ће се одржати у просторијама уговорног органа.  
6.4. Предмет преговора ће бити: начин извршења, цијена, услови извршења и друге 
теме за преговоре које су у вези с предметом услуга и њиховим ваљаним извршењем, а 
према списку питања која прави уговорни орган и иста се постављају свим понуђачима у 
току преговора.  
6.5. Преговорима могу приступити понуђачи или њихови овлаштени представници, 
што доказују званичном пуномоћи за учешће у предметним преговорима у име привредног 
субјекта – понуђача.  
6.6. Резултати преговора се биљеже у посебаним извјештајима које потписују чланови 
комисије за набавке и понуђач.  
6.7. Уговор се додјељује понуђачу на основу критеријума најнижа цијена у складу са 
чланом 64. Закона.  
6.8. Овај позив је објављен на интернет станици Општине Козарска Дубица – 
www.kozarskadubica.org.  Обзиром да уговорни орган не располаже подацима који су 
понуђачи преузели позив са наведене интернет странице, све евентуалне измјене, допуне 
или појашњења ће бити објављени на истој, те ће се понуђачи сматрати обавјештеним о 
наведеном даном објаве.  
 



7. Обавјештење о резултатима поступка 
 
Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату поступка јавне 
набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке.  
Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о 
избору најповљније понуде или поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда.  
 
8. Закључење уговора и подуговарање 
 
Уговор ће се закључити у складу са условима из овог позива и прихваћене понуде и 
Законом о облигационим односима.  
Нацрт Уговора за предметну набавку дат је као Анекс 7 овог позива, и исти је потребно 
уредно попунити и доставити у понуди. 
 
9. Информације о заштити права добављача 
 
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 
Закона или подзаконских аката, право на жалбу понуђача се може искористити на начин и 
у роковима прописаним чланом 99. и 101. Закона.  
За све што није предвиђено овим позивом за достављање понуда примјењују се директно 
одредбе Закона о јавним набавкама БиХ и подзаконских аката.  
 
ПРИЛОГ:   
Анекс 1 – Пројектни задатак,  
Анекс 2 -  Образац за достављање понуде 
Анекс 3 – Образац за цјену понуде,  
Анекс 4 – Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона, 
Анекс 5 – Повјерљиве информације,  
Анекс 6 – Изјава о сукобу интереса из члана 52. Закона,  
Анекс 7 – Нацрт Уговора  
 
 
 
      НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
       Миле Злојутро, дипл.ек. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Анекс 1: 
ПРОЈЕКТНИ  ЗАДА ТАК: 
 
 

ИЗРАДА ШУМСКО-ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ЗА ПРИВАТНЕ ШУМЕ НА 
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА, ЗА ПЕРИОД ОД 

01.01.2016. ДО31.12.2025. ГОДИНЕ 
 

 
Шумско-привредну основу за шуме у приватној својини доноси Скупштина 
општине на основу Закона о шумама РС ("Службени гласник Републике 
Српске", број 75/08 и 60/13), а за период од 10 година. 
 
ИЗРАДА ШУМСКО-ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ЗАСНИВА СЕ НА СЛЕДЕЋИМ 
ЕЛЕМЕНТИМА: 
 
- Закон о шумама ("Службени гласник Републике Српске",број 75/08 и 60/13), 
- Правилник о елементима и садржају ШПО за државне и приватне шуме 
("Сл.гласник Републике Српске", број 52/09 i 79/13), 
- Правилник о начину прикупљања, критеријумима за расподјелу и поступку 
кориштења средстава посебних намјена за шуме („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 45/14) 
- методика рада, 
- други закони и прописи, 
- постојећа шумско-привредна основа, 
- шумарска наука и пракса. 
 
ПРЕДМЕТ РАДОВА: 
Предмет услуга је израда Шумско-привредне основе за приватне шума на 
подручју општине  КОЗАРСКА ДУБИЦА, односно за шуме којим не газдује 
ЈПШ «Шуме РС» a.d.  Соколац у површини од цца.  6.482,00 ha. 
Податци преузети из важеће шумскопривредне основе. 
 
 
ПРИ ИЗРАДИ ШУМСКО-ПРИВРЕДНЕ ОСНОВЕ ПОТРЕБНО ЈЕ УРАДИТИ 
СЛЕДЕЋЕ: 
 
1. ТЕРЕНСКИ РАДОВИ 
Прикупљање таксационих података (прикупљање таксационих података врши се по 
методици рада коју примјењује извршилац, а у свему у складу са достигнућима 
науке оуређивању шума и Закону о шумама и Правилника о елементима и садржају 
шумскопривредних основа. 
 
 
 
 
 



2. КАНЦЕЛАРИЈСКИ  РАДОВИ 
 

2.1. Обрада података 
 
Обрађени подаци приказују се по: 
а) класификационим јединицама: 
категорије шума (високе шуме са природном обновом, високе деградиране шуме, 
шумске културе, изданачке шуме, површине погодне за пошумљавање и газдовање 
и површине непогодне за пошумљавање) и 
б) просторним јединицама: општина, катастарске општине, катастарске честице и 
власници шума. 
 
Садржај шумско-привредне основе у ужем смислу садржи: 
 
2.1.1. Текстуални дио: 
уводни дио: 
- Разлози за израду шумскопривредне основе 
- Опште карактеристике подручја општине Козарска Дубица и услови за газдовање 
шумама 
- Географски положај и границе 
- Климатске прилике 
- Геолошке и педолошке карактеристике подручја 
- Орографске и хидрографска прилике 
- Вегетацијске карактеристике подручја 
- Општекорисне функције и угроженост шума 
- Основне карактеристике методике рада 
 
2.1.2. Табеларни дио. 
Стање шума и шумског земљишта у доба уређивања 
- Приказ стања шума и етата по катастарским општинама за цијелу површину 
општине, 
- Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину 
општине , 
- Приказ стања шума и етата по ужим и ширим категоријама шума за цијелу 
површину општине, 
- Приказ стања шума и етата по врстама дрвећа и дебљинским разред.за цијел 
површину општине , 
- Приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску општину, 
- Збирни приказ стања шума и етата по газдинским класама за сваку катастарску 
општину, 
- Приказ стања шума и етата по газдинским класама за цијелу површину општине, 
- Приказ стања шума и етата по репрезентантима за сваку катастарску општину , 
- Приказ стања шума по власницима шума и катастарским честицама. 
 
2.1.3. Анализа и оцјена досадашњег газдовања 
- Упоредна анализа таксационих елемената, 
- Извршење плана сјеча - Извршење плана шумскоузгојних радова, 
- Извршење плана заштите шума, 
 



2.1.4. Планови газдовања шумама у наредном уређајном периоду 
- Циљеви газдовања шумама, 
- Општи циљеви газдовања, 
- Посебни циљеви газдовања, 
- Системи газдовања, 
- План сјеча, 
- План шумскоузгојних радова, 
- План заштите и чувања шума, 
- Завршне одредбе 
 
4. Надзор над израдом ШПО: 
Надзор над израдом ШПО обезбјеђује наручилац у складу са законским прописима. 
Шумско привредну основу за подручје општине Козарска Дубица у површини од 
цца 6.482,00 ха, урадити у 4 (четири) примјерка у тврдом повезу и 4 (четири) 
примјерка у дигиталном облику. 
 
Важност Шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине 
Козарска Дубица треба да износи 10 година, са периодом важности од 
01.01.2016. године до 31.12.2026. године. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Анекс 2 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

 
Број набавке: 01-404-48/15                                                                              
Уговорни орган: Општина Козарска Дубица       
    
Адреса уговорног тијела: Светосавска бр. 5, 79240 Козарска Дубица  
*Уколико се проводи поступак заједничке јавне набавке или набавку проводи централни 
набавни орган, уписују се називи свих уговорних органа која учествују у том поступку, са 
назнаком који од наведених уговорних органа иступа за све уговорне органе у том 
поступку јавне набавке  
 
ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
 
ПОНУЂАЧ* (Уписује се назив понуђача и ИД број понуђача): 
 
________________________________________________________________  
 
Адреса понуђача:_________________________________________________ 
 
 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове групе 
понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива понуђача који је 
представник групе понуђача уписује и се податак да је то представник групе понуђача. 
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве.  
 
 
 
 
 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду) 
 
Име и презиме:_______________________________ 
Адреса:______________________________________ 
Телефон:_____________________________________ 
Факс:________________________________________ 
Е-mail:_______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА*  
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник 
групе понуђача.  
У поступку јавне набавке, коју сте покренули објавом Позива на веб страници Уговорног 
органа,  дана 28.10.2015.године, достављамо почетну понуду и изјављујемо слиједеће:  
1.У складу са садржајем и захтјевима Позива број: 01-404-48/15, овом изјавом прихватамо 
његове одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења.  
У одговору на Ваш Позив изјављујемо слиједеће: 
2. Цијена наше почетне понуде (без ПДВ-а) је ____________________КМ, 
словима__________________________________________ КМ  
Попуст који дајемо на цијену почетне понуде је _____________________КМ, 
словима_________________________________ КМ.  
Цијена наше почетне понуде, са укљученим попустом је__________________КМ, 
словима_____________________________________ КМ. 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом) је_______________КМ, 
словима__________________________________ КМ.  
Укупна цијена за уговор (са ПДВ-ом) је __________________КМ, 
словима___________________________ КМ.  
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 
захтјевима из Позива. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и Обрасца за цијену 
понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену почетне понуде.  
3. Предузеће које доставља ову понуду је: 
а) домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% радне снаге која ће радити на реализацији 
овог уговора су резиденти Босне и Херцеговине, те с тога наша понуда потпада под 
одредбе о преференцијалном третману домаћег, 
б) наша понуда не ужива преференцијални третман домаћег. 
 
*Заокружити шта понуђач испуњава. 
 
4. Ова понуда важи _______ дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда.   
 
5. Рок извршења (предаје документа) ______________________________ од дана 
потписивања уговора. 
 
6. Услови плаћања: _____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: _______________________ 
Потпис овлаштеног лица: ______________________  
Мјесто и датум: ____________________  
Печат предузећа:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уз понуду је достављена слиједећа документација:  
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Итд 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Анекс 3: 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 
 
 

Назив добављача: _______________________ 
 

Понуда бр.   _____________  
 
 

1 2 3 4 5 6 
Ред бр.  

Опис услуга 
 

 Јед. 
мјере 

Количина Јед. цијена 
без ПДВ 

Укупно 
(кол.x цијена) 

 1 Израде шумско-привредне основе 
за шуме  у приватној  својини  на 
подручју  општине   Козарска 
Дубица,   према Пројектном 
задатку. Текстуални, табеларни и 
графички садржај Пројекта треба 
израдити у складу са Законом     о   
шумама („Службени гласник   
РС“,број 75/08) и Правилником о 
елементима и   садржају   ШПО   
за   државне   и приватне шуме 
("Службени гласник РС", број 

 
ha 

 
6482   

     
УКУПНО:  

    ПДВ (17%):  
     

УКУПНО СА 
 

 
 

Потпис и печат добављача   
 

Напомена: 
 

  1.  Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се 
навести цијена (по једном хектару и укупно). 

  2. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, 
исправкаће се извршити у складу са Инструкцијом добављачима. 

  3.  Овај образац за цијену је један од могућих опција.Уговорни орган може 
самостално одредити шта укључује јединична цијена услуге и начин 
дефинисања цијене, као и евентуалне попусте уз понуду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         Анекс 4 
 
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1), тачка а) до д) Закона о 
јавним набавкама БиХ („Сл. гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
 
Ја, доле потписани _______________________________________, са личном картом  
                                                    (име и презиме) 
број: ____________, издатом од _________________________, у својству  
представника привредног субјекта  _______________________________________,  
                                                                                               (назив привредног друштва или самосталног предузетиника )      
ИД број: ___________________    чије се сједиште налази у _____________________,  
                                                                                                                                                                     (град/општина)   
на адреси _______________________________као понуђач у поступку јавне набавке 
                            (улица и број) 
 _______________________________________________________________________ 
                  (назив и врста јавне набавке) 
а којег проводи уговорни орган _________________________________________, за  
                                                                           (тачан назив уговорног органа) 
који је објављен Јавни позив за достављање понуда на web страници уговорног 
органа, а у складу са чланом 45. став (1) и (4), под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу  
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. 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 у БиХ или земљи регистрације; 
б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет 
ликвидационог поступка; 
ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског 
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или 
земљи регистрације; 
д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних 
пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 
 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом понуђача да у случају додјеле 
уговора документе из члана 45. тачке од ц) до д) а на захтјев уговорног органа, у 
року који одреди уговорни орган, у складу са чланом 72. став (3) тачка а) ЗЈН БиХ. 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, одн. 
употреба лажне 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 одговорну особу понуђача. 
 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени 
поступак јавне набавке, у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама 
БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право 
провјере тачности изнесених информација код надлежних органа. 
 
 
Мјесто и датум давања изјаве:                                             Изјаву дао: 
 
_________________________    _______________________ 
                                                                                                 (Име и презиме) 
 
 
 
Овјера надлежног органа: 
(потпис и печат) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Анекс 5  
     
 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 

у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 

информација 

Временски период 
у којем ће те 

информације бити 
повјерљиве 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
Потпис и печат добављача 
 
_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Анекс 6 
 

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

 
 
 

Ја, доле потписани _______________________________________, са личном картом  
                                                    (име и презиме) 
број: ____________, издатом од _________________________, у својству  
представника привредног субјекта  _______________________________________,  
                                            (назив привредног друштва или самосталног предузетиника )      
ИД број: ___________________    чије се сједиште налази у 
_____________________,                                                                                                                                                               
(град/општина)   
на адреси _______________________________као понуђач у поступку јавне набавке 
                            (улица и број) 
 _______________________________________________________________________ 
                  (назив и врста јавне набавке) 
а којег проводи уговорни орган _________________________________________, за  
                                                                           (тачан назив уговорног органа) 
који је објављен Јавни позив за достављање понуда на web страници уговорног 
органа, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама, под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу  
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 
 

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у поступак јавне набавке, у 
било којој фази поступка јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао поклон или неку другу повластцу службенику или 
одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице 
или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног 
овлаштења, 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 поклон 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 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. 
 
 
Мјесто и датум давања изјаве   Изјаву дао 
 
_________________________                                  __________________________ 
 
 
Овјера надлежног органа: 
(Потпис и печат) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Анекс 7 
 

НАЦРТ УГОВОРА 
израда шумско-привредне основе за приватне шуме на подручју општине Козарска Дубица 
 
Закључен дана _______20__ године, између: 
 
1. ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА (у даљем тексту Наручилац), ЈИБ: 
4400732990006 коју заступа  Миле Злојутро, начелник Општине, с једне стране и  
2. ______________________________ (у даљем тексту Пружалац услуга), ЈИБ: 
______________, које заступа, _______________________, с друге стране. 
 

Члан 1. 
 

Предмет Уговора је пружање услуге '' Израда шумско-привредне основе за шуме у 
приватној својини на подручју општине Козарска Дубица за период од 01.01.2016. године 
до 31.12.2025. године''. 
Уговор се закључује након проведеног поступка јавне набавке услуга по основу Позива за 
достављање понуда, број: 01-404-48/1-15 од 28.10.2015. године објављеног на интернет 
адреси Наручиоца, и Одлуке о додјели уговора број: __________ од _____________године.  
 

Члан 2. 
 

Пружалац услуга се обавезује да ће предметне услуге бити извршене по укупној цијени од 
________________ КМ са укљученим ПДВ-ом (словима: ___________________________ и 
___/100 КМ), која је наведена у усвојеној понуди број: ___________ од _________________ 
године. 
Пружалац услуга не може мијењати понуђене цијене без сагласности Наручиоца. 
 

Члан 3. 
 

Пружалац услуга се обавезује да за рачун наручиоца изради и испоручи комплетну 
шумско-привредну основу за шуме у приватној својини на подручју општине Козарска 
Дубица за период од 01.01.2016. године до 31.12.2025. године, како је предвиђено 
одредбама овог уговора.  
 

Члан 4. 
 

Пружалац услуга се обавезује да ће уговором повјерене предметне послове обављати у 
складу са одредбама закона о шумама („Службени гласник Републике Српске“, број: 
75/08), Правилником о елементима и садржају шумско-привредних основа („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 52/09) и Пројектним задатком наручиоца који 
представља основ за садржај и начин израде документације из члана 3. овог уговора, те 
према правилима струке и са пажњом доброг привредника.  
 

Члан 5. 
 

Пружалац услуга се обавезује да ће наручиоцу испоручити слиједеће: докуменат шумско-
привредне основе за приватне шуме на подручју општине Невесиње у 4 (четири) писана 
истовјетна примјерка са тврдим повезом, 4 (четири) примјерка у дигиталној форми и карте 
у једном примјерку у дигиталној форми заједно са обрађеним подацима стања шума у доба 
уређивања.  
 



Члан 6. 
 

Пружалац услуга се обавезује да ће услуге које су предмет овог Уговора извршити у року 
од ____________ мјесеци од дана закључивања уговора. 
 

Члан 7. 
 

 Уколико Пружалац услуга не преда комплетно израђену шумско-привредну основу 
до уговореног рока или неадекватно обави уговорену услугу, Наручилац има право на 
накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.   
 

Члан 8. 
 

Наручилац се обавезује да ће Пружаоцу услуга доставити постојећу шумско-привредну 
основу с прилозима и потребном документацијом.  
 

Члан 9. 
 

 Наручилац се овбавезује да ће, у складу са Законским прописима који регулишу 
ову област, именовати стручно лице које ће вршити надзор над извршењем уговорних 
обавеза из овог уговора.  
 

Члан 10. 
 

 У случају да лице за надзор утврди мањкавости у изради или некомплетнсти 
документације која је предмет овог уговора, Наручилац ће Пружаоца услуга упозорити на 
то и одредити му примјерен рок, не дужи од 10 (десет) дана, да свој рад прилагоди својим 
обавезама. 
 Ако до истека тог рока Пружалац услуга не поступи по захтјеву Наручиоца, овај 
може раскинути уговор и захтијевати накнаду штете у судском поступку. 
 

Члан 11. 
 

Наручилац, као уговорни орган се обавезује да ће средства по овом Уговору измиривати  
на жиро рачун Извршиоца на слиједећи начин: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Члан 12. 
 

Потписници су сагласни да се о свему што није обухваћено овим Уговором, примјењују 
одредбе Закона о облигационим односима и других позитивних прописа који регулишу 
предметну област. 
 

Члан 13. 
 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања обје уговорне стране.  
 

Члан 14. 
 

Све евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно, а 
уколико то није могуће за рјешавање спора надлежан је Окружни привредни суд Бања 
Лука.  
 



Члан 15. 
 

  Овај Уговор је сачињен је у 6 (шест) истовјетних примјерка од којих свакој од 
уговорених страна припадају по  3 (три) примјерка.  
 
            ЗА НАРУЧИОЦА                     ЗА ПРУЖАОЦА УСЛУГА  
 
       ___________________          _________________________ 
 
Број: ______________      Број: ______________ 
Датум: ____________      Датум: ____________ 
 
 


