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ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
1. Подаци о уговорном органу 

Назив уговорног органа:     Агенција за банкарство Републике Српске 
Адреса:      Бања Лука, улица Васе Пелагића 11а. 
Идентификациони број (JИБ):                       4400901850006 
Телефон:      051/224-070 
Факс:     051/216-665 
E-mail:     office@abrs.ba 
Web страница:     www.abrs.ba 
 

2. Подаци о лицу задуженом за комуникацију 

2.1.    Лица овлашћена за комуникацију у име уговорног органа су:   
• Ирена Блажић контакт тел. 051/224-073  

                                                 е-mail:   mailto:irena.blazic@abrs.ba 

2.2. Понуђачи се упозоравају да ће све информације и обавијести у вези са поступком јавне 
набавке (преузимање тендерске документације, измјене и допуне тендерске 
документације, захтјев за појашњење, појашњења тендерске документације и друге 
информације) обезбиједити искључиво електронски, путем Портала Агенције за јавне 
набавке БИХ. 

3. Попис привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса 

3.1. Понуђач је дужан уз понуду доставити и попуњену и овјерену изјаву да нема сметњи у 
складу са чланом 52. Закона. Форма изјаве је дата у анексу 6. ове ТД. 

4. Редни број јавне набавке  

4.1. У усвојеном Плану јавних набавки ова набавка је под редним бројем  9 – Услуге  из Плана 
        јавних набавки за 2018.годину. 
4.2. Набавка је објављена на Порталу јавних набавки 24.04.2018. године. 
 
5. Подаци о поступку јавне набавке 
 
5.1. Врста поступка јавне набавке:  Конкурентски захтјев за доставу понуда. 

5.2. Укупна процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ-а) износи 6.000,00 КМ. 

5.3. Процијењена вриједност набавке (без укљученог ПДВ-а)  по лотовима: ЛОТ 1- 2.000 КМ,      
ЛОТ 2 - 1.500,00 КМ, ЛОТ 3 - 2.500,00 КМ 

5.4. Врста уговора о јавној набавци подразумијева пружање услуга. 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ    
 
6. Опис предмета јавне набавке  

6.1. Предмет набавке су:  услуге осигурања радника, имовине и возила Агенције за банкарство 
Републике Српске. 

6.2. Ознака и назив из ЈРЈН:   66512000-2 Услуге осигурања од несреће и услуге здравственог 
осигурања, 66515200-5 Услуге осигурања имовине, 66514110-0 Услуге осигурања 
моторних возила.  

http://www.abrs.ba/
mailto:irena.blazic@abrs.ba
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7.  Подјела на лотове 

7.1. Набавка је подијељена на три лота ( ЛОТ 1, ЛОТ 2 и ЛОТ 3 ). 
 
7.2. Понуђачи могу дати понуду за један, два или за сва три лота. За сваки лот се подноси 

посебна понуда  ( у одвојеним ковертама ). 

7.3. Спецификација услуга по лотовима: 
  ЛОТ 1  

Услуга колективног осигурања радника од посљедица несретног случаја- незгоде за 58 
радника Агенције за банкарство Републике Српске, са годишњом премијом од 30 КМ по 
раднику  и то: 
 

1. Смрт уљед незгоде 
2. Инвалидитет 
3. Смрт усљед болести 
4. Трошкови лијечења 

 

   ЛОТ 2  

Услуге осигурања имовине и опреме Агенције за банкарство Републике Српске и то: 
 
1. Осигурање грађевинског објекта и опреме од пожара и неких других опасности у 

вриједности као у достављеном прилогу (Преглед основних средстава), у улици Васе 
Пелагића 11а, у Бањалуци; 

2. Осигурање свих машина и апарата у свим закључаним просторијама Агенције за 
банкарство Републике Српске, Бања Лука, „НА ПРВИ РИЗИК“ сума осигурања 6.000,00 КМ 
од провалне крађе и разбојништва, у улици Васе Пелагића 11а и улици Иве Андрића 41, у 
Бањалуци; 

3. Осигурање стакла од лома и оштећења (термоизолациона стакла на објекту Агенције за 
банкарство Републике Српске) „НА ПРВИ РИЗИК“ сума осигурања 6.000,00 КМ, у улици Васе 
Пелагића 11а, у Бањалуци. 

 

  ЛОТ 3  

Услуга  пуног каског осигурање са ризиком од крађе без франшизе са карактеристикама 
према достављеним фотокопијама саобраћајних дозвола по набавној вриједности возила 
коригованој према важећем Каталогу цијена моторних возила издатог од EIB internationale 
Centra за моторна возила, за ниже наведена возила: 

 

- AUDI A6 3.0 TDI Quattro год. произ. 2008., регистарске ознаке 321-M-212, радни обујам 
мотора у цм3 2967, снага 171 kW  

- TOYOTA AURIS сива металик, год. произ. 2008.,  регистарске ознаке 778-Т-530, радни 
обујам мотора у цм3 1598 , снага 91 kW 

- TOYOTA AURIS, сива металик, год. произ. 2008.,  регистарске ознаке 778-Т-531  радни 
обујам мотора у цм3 1598 , снага 91 kW; 

- TOYOTA COROLLA сива металик, год. произ. 2008., регистарске ознаке 778-Т-532 радни 
обујам мотора у цм3 1598 , снага 91 kW ; 
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- TOYOTA Raw 4 22D-4D, год. произ. 2008., регистарске ознаке 778-Т-532 радни обујам 
мотора у цм3 2231, снага 100 kW . 

-  
8. Рок извршења услуга 

8.1. ЛОТ 1 – Предвиђено је закључивање уговора на период од 1 (једне) године – претходна 
полиса осигурања истиче 01.07.2018.године . 

 
8.2. ЛОТ 2 – Предвиђено је закључивање уговора на период од 1 (једне) године – претходна 

полиса осигурања истиче 29.06.2018.године . 
 
8.3. ЛОТ 3 - Предвиђено је закључење уговора на период од једне (1) године од датума истека 

важећих полиса, а то је за  АUDI A6 3.0. TDI Quattro од 10.05.2018.године, а за остала 
возила од 21.10.2018.године. 

 
УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ ПОНУЂАЧА 
 
9. Лична способност  

9.1. 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 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 је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 
Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

ц) није 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) није 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. 

 
9.2. У сврху доказивања услова из тачки а) до д) понуђач је дужан доставити попуњену и 

овјерену код надлежног органа изјаву о испуњености услова из члана 45. ЗЈН-а која је 
саставни дио тендерске документације. Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана 
предаје понуде. Обавезна форма изјаве је утврђена анексом 3. ове ТД. 

 
9.3. Понуђач који буде одабран као најбољи у овом поступку јавне набавке је дужан доставити 

сљедеће доказе у сврху доказивања чињеница потврђених у изјави и то: 

 
а) извод из казнене евиденције надлежног суда да 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) извод или потврда из евиденције у којим се воде чињенице да  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 
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обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у Босни и 
Херцеговини или земљи у којој је регистрован; 

ц) потврде надлежне пореске управе или уколико се ради о понуђачу који није 
регистрован у Босни и Херцеговини, потврда или извод из евиденције на основу које се 
може утврдити да уредно измирује обавезе за пензијско и инвалидско осигурање и 
здравствено осигурање;  

д) потврде надлежне/их институција о уредно измиреним обавезама по основу директних 
и индиректних пореза. 

9.4. Документи или увјерења наведена у тачки 9.3. не смију бити старија од 3 мјесеца 
рачунајући од тренутка достављања понуде. Докази који се захтијевају морају бити 
оригинали или овјерене копије. 

9.5. У случају да понуђачи имају закључен споразум о репрограму обавеза, односно одгођеном 
плаћању, по основу доприноса за пензијско-инвалидско осигурање, здравствено 
осигурање, директне и индиректне порезе, дужни су доставити потврду надлежне 
институције/а да понуђач у предвиђеној динамици измирује своје репрограмиране 
обавезе. Уколико је понуђач закључио споразум о репрограму обавеза или одгођеном 
плаћању обавеза и извршио само једну уплату обавеза, непосредно прије доставе понуде, 
не сматра се да у предвиђеној динамици извршавају своје обавезе и  тај понуђач неће бити 
квалификован у овом поступку јавне набавке.  

9.6. Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 
моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже тендерском документацијом. У 
противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву. Доказе о испуњавању услова, понуђач  је 
дужан доставити у оригиналу или овјереној копији у року од 5 дана од дана запримања 
обавјештења о резултатима овог поступка јавне набавке. Докази које доставља изабрани 
понуђач не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од момента предаје понуде. 
Наиме, изабрани понуђач мора испуњавати све услове у моменту предаје понуде, у 
противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву из члана 45. Закона. 

9.7. Уговорни орган може дисквалификовати понуђача из овог поступка јавне набавке уколико 
може доказати да је понуђач био крив за озбиљан професионални прекршај у посљедње 
три године, али само уколико може доказати на било који начин, посебно значајни и/или 
недостаци који се понављају у извршавању битних захтјева уговора који су довели до 
његовог пријевременог раскида (напр. доказ о пријевременом раскиду ранијег уговора 
због неиспуњавања обавезе у складу са Законом о облигационим односима), настанка 
штете (правоснажна пресуда надлежног суда за штету коју је претрпио уговорни орган), 
или других сличних посљедица које су резултат намјере или немара тог привредног 
субјекта (докази у складу са постојећим прописима у Босни и Херцеговини).   

 
10. Способност обављања професионалне дјелатности 

10.1. Што се тиче права на обављање професионалне дјелатности у складу са чланом 46. 
Закона добављачи требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у релевантном 
професионалном или трговачком регистру у земљи у којој су основали фирму. 

10.2.  У ту сврху уз понуду је потребно доставити  Актуелни извод из судског регистра. 
Документ не смије бити старији од 3 мјесеца, рачунајући од тренутка достављања 
понуде и мора бити оригинал или овјерена копија. 
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11. Сукоб интереса 

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

11.2. Понуђач је дужан уз понуду доставити и попуњену и овјерену изјаву да нема сметњи у 
складу са чланом 52. Закона. Форма изјаве је дата у анексу 6.ове ТД. 

 
ПОДАЦИ О ПОНУДИ 
 
12. Садржај понуде  

12.1. Понуда се заједно са припадајућом документацијом припрема на једном од службених 
језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или ћирилићном писму. При припреми 
понуде понуђач се мора придржавати захтјева и услова из тендерске документације. 
Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације.  

Понуда мора садржавати најмање: 
а) Попуњен образац за понуду, дат у прилогу ТД - Анекс 1;  
б) Попуњен образац за цијену понуде, дат у прилогу ТД - Анекс 2; (за ЛОТ 1, 2 и 3) 
ц) Изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 

набавкама, дату у прилогу ТД - Анекс 3; 
д) Писмену изјава понуђача из члана 52. Закона о јавним набавкама, дату у прилогу ТД - 

Анекс 6. 
е) Актуелни извод из судског регистра 
 

13. Начин припреме понуде 

13.1. Понуђачи су обавезни да припреме понуде у складу са критеријумима који су утврђени у 
овој тендерској документацији. Понуде које нису у складу са овом тендерском 
документацијом ће бити одбачене као неприхватљиве. 

13.2. Понуђачи сносе све трошкове настале на име припреме и достављања њихових понуда. 
Уговорни орган не сноси никакве трошкове  понуђача у поступку надметања. 

13.3. Понуда и сви документи и кореспонденција у вези са понудом између понуђача и 
уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и 
Херцеговини.  

13.4. Оригинал понуде треба бити откуцан или написан неизбрисивом тинтом. Сви листови понуде 
морају бити увезани, са означеним страницама. Све листови понуде, осим неизмијењене 
одштампане литературе, требају парафирати или потписати лица која су овлаштена да 
заступају понуђача. Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од 
овлаштених лица. Осим тога, у случају да понуде достављају групе понуђача, уз понуду се 
мора доставити и пуномоћ којом се наведена лица овлашћују да представљају групу понуђача 
у току поступка набавке (пуномоћ може такође садржавати и овлаштење за потписивање 
уговора). Агенција за банкарство Републике Српске прихватиће само оне понуде које буду 
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достављене на оригиналном примјерку тендерске документације, која се може преузети на 
Порталу Агенције за јавне набавке БиХ. 

 
14. Начин достављања понуда 

14.1. Понуђач ће доставити једну понуду у оригиналу, на којoj ће читко написати: "ОРИГИНАЛ 
ПОНУДА". Понуда са печатом и потписом треба бити у затвореној непровидној омотници 
на којој, на предњој страни омотнице, мора бити наведено: 

- Назив уговорног органа; 
- Адреса уговорног органа (улица и број) 
- "Понуда набавка услуге осигурања радника, имовине и возила Агенције за 

банкарство Републике Српске - не отварати" 
- ЛОТ (број) 
- Број набавке: 9. 

На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе: 
- Назив и адресу понуђача  

14.2. Понуде се предају на протокол уговорног органа или путем поште, на адресу уговорног 
органа. Без обзира на начин достављања, понуда мора бити запримљена у уговорном 
органу, на адреси наведеној у тендерској документацији, до датума и времена 
наведеног у обавјештењу о набавци и тендерској документацији. Све понуде 
запримљене након тог времена су неблаговремене и као такве, неотворене ће бити 
враћене понуђачу.  

14.3. Понуда се чврсто увезује на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 
листова. Ако је понуда израђена у два или више дијелова, сваки дио се чврсто увезује на 
начин да се онемогући накнадно вађење или уметање листова. Дијелове понуде као што 
су узорци, каталози, медији за похрањивање података и сл. који не могу бити увезани 
понуђач обиљежава називом и наводи у садржају понуде као дио понуде. 

14.4. Странице понуде се означавају бројем на начин да је видљив редни број странице. Када 
је понуда израђена од више дијелова, странице се означавају на начин да сваки 
слиједећи дио започиње редним бројем којим се наставља редни број странице којим 
завршава претходни дио. Ако садржи штампану литературу, брошуре, каталоге који 
имају оригинално нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу 
додатно. 

14.5. Понуда неће бити одбачена уколико су листови понуде нумерисани на начин да је 
обезбјеђен континуитет нумерисања, те ће се сматрати мањим одступањем које не 
мијења, нити се битно  удаљава од карактеристика, услова и других захтјева утврђених у 
обавјештењу о набавци и тендерској документацији. 

 
15. Начин достављања документата који су заједнички за ЛОТ 1 и ЛОТ 2 и ЛОТ 3 

15.1. Уколико понуђач доставља понуде за више ЛОТова, доставља их у одвојеним ковертама и    
          има право да изјаве о испуњавању услова за квалификацију, као и доказ о регистрацији    
          достави уз понуду за са претходним редним бројем лота. 
 
16. Цијена понуде 

16.1. Понуђач треба попунити Образац за понуду (анекс 1.) и Образац за цијену понуде (анекс 
2.) који се налазе у прилогу ове тендерске документације. 
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16.2. Цијена треба бити наведена у КМ, укључујући и припадајуће индиректне порезе. 

16.3. У цијени понуде обавезно се наводи цијена понуде (без ПДВ-а), понуђени попуст и на крају 
цијена понуде са укљученим попустом (без ПДВ-а). Попусти се посебно наводе у колони 
посебно означеној у обрасцу за цијену понуде. Уколико понуђач не искаже попуст на начин 
да је посебно исказан у обрасцу за цијену, сматраће се да није понудио попуст. 

16.4. Уколико понуђач у обрасцу за понуду условљава попуст уколико добије један лот да ће 
попуст дати на другом лоту, онда ће се таква понуда одбацити као недопуштена. 

16.5. Посебно се приказује ПДВ на цијену понуде са урачунатим попустом. На крају се даје 
вриједност уговора (цијена понуде са укљученим попустом) + ПДВ. Цијена понуде 
(вриједност уговора) се пише бројкама и словима. У случају неслагања износа уписаних 
бројчано и словима, предност се даје износу уписаном словима. 

16.6. 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. 

16.7. Понуђачи су дужни доставити попуњен образац за цијену понуде у складу са свим 
захтјевима који су дефинисани, за све ставке које су садржане у обрасцу. У случају да 
понуђач пропусти попунити образац у складу са постављеним захтјевима, за све ставке 
које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.  

   
17. Критеријум за додјелу уговора 

17.1. Критериј за додјелу уговора за ЛОТ 1 је највиша осигурана сума по свим ризицима у 
укупном износу. Критеријум за додјелу уговора за ЛОТ 2 и ЛОТ 3  је „Најнижа цијена “. 

17.2. Одбиће се понуде које нису ускладу са описом предмета јавне набавке. 

17.3. Са понуђачима се неће обављати никакви преговори у вези са понудама. Међутим, 
уговорно орган може од добављача тражити да писменим путем појасне своје понуде у 
одређеном року, с тим да не уносе било какве промјене у понуду. 

18. Језик и писмо понуде 

18.1. Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на 
латиничном или ћирилићном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на 
једном од службених језика у Босни и Херцеговини.  

18.2. Изузетно дио пропратне документације (каталози, брошуре, и сл.) може бити и на другом 
језику, али  у том случају понуђач обавезно прилаже и превод овлаштеног судског тумача 
за језик са којег је превод извршен. 

 
19. Рок важења понуде 

19.1. Понуде морају важити 90 дана, рачунајући од истека рока за подношење понуда.  

19.2. Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, онда се сматра да је рок 
важења понуде онај који је наведен у тендерској документацији.  

19.3. У случају да је период важења понуде краћи од рока наведеног у тендерској документацији, 
уговорни орган ће одбити такву понуду у складу са чланом 60. став (1) Закона. 

19.4. Све док не истекне период важења понуда, уговорни орган задржава право да писменим 
путем тражи сагласност за продужење рока важења понуде. Уколико понуђач не достави 
писмену сагласност, сматра се да је одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда 
не разматра у даљем току поступка јавне набавке.  
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20. Преференцијални третман домаћег 

20.1. Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примијенити преференцијални третман 
домаћег, у складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, 
донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине. 

20.2. У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за 
преференцијални фактор: 
- 10% за уговоре који се додјељују у 2018. години. 

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

 
20.4. У сврху доказа потребно је доставити потврду (не старију од мјесец дана, оригинал  или 

овјерена копија) надлежне институције да је најмање 50% вриједности понуђене робе 
поријеклом из БиХ, односно да су преко 50% запослених радника су  резиденти БиХ.  

 
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
21. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда 

21.1. Понуде се достављају на начин дефинисан у тачки 15. ове тендерске документације на 
сљедећу адресу: 

Агенцијa за банкарство Републике Српске, улица Васе Пелагића број 11а, Бања Лука. 

21.2. Рок за достављање понуда истиче 03.05.2018. године у 9,00 часова. Понуде које су 
достављене по истеку овог рока ће бити враћене понуђачу неотворене и за уговорни 
орган није релевантно када је она послата и на који начин. 

21.3. Понуђачи који понуде достављају поштом преузимају ризик уколико понуде не стигну до 
крајњег рока утврђеног тендерском документацијом. 

 
22. Мјесто, датум и вријеме отварања понуда 

22.1. Јавно отварање понуда ће се одржати у сриједу, 03.05.2018. године, у 10,00 часова, у 
просторијама Агенције за банкарство Републике Српске, улица Васе Пелагића број 11а, 
Бања Лука. 

22.2. Понуђачи или њихови овлаштени представници, као и сва друга заинтересована лица 
могу присуствовати отварању понуда уз претходну писмену најаву. 

22.3. Информације које се искажу у тoку јавног отварања понуда ће се доставити свим 
добављачима који су у року доставили понуде путем записника са отварања понуда 
одмах, а најкасније у року од 3 дана. 

22.4. На јавном отварању понуда присутним понуђачима ће се саопштити сљедеће информације: 
- Назив понуђача; 
- Укупна цијена наведена у понуди, са и без ПДВ-а; 
- Попуст наведен у понуди, ако је посебно исказан. 

 
Представник понуђача који жели званично учествовати на отварању понуда треба непосредно 
прије отварања понуда надлежној Комисији доставити пуномоћ за учешће на јавном отварању 
у име понуђача. Уколико нема званичне пуномоћи понуђач може као и остала заинтересована 
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лица присуствовати јавном отварању, али без права потписа записника или предузимања било 
којих правних радњи у име понуђача.  
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 
 
23. Подуговарање 

23.1. Понуђачима није дозвољено подуговарање. Понуђач којем је додијељен уговор сноси 
пуну одговорност за реализацију уговора.  

 
24. Рок за доношење одлуке о избору 

24.1. Уговорни орган је дужан донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача  или 
поништењу у поступку јавне набавке у року важења понуде, а најкасније у року од 7 дана 
од дана истека важења  понуде. 

24.2. Уговорни орган је дужан да одлуку о избору најповољнијег понуђача достави свим 
понуђачима у поступку набавке у року од 3 дана, а најкасније у року од 7 дана, од дана 
доношења одлуке о избору или поништењу поступка набавке, путем поште. 

24.3. Уговорни орган ће обавијестити добављача чија је понуда изабрана о датуму и мјесту 
закључивања уговора. 

 
25. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу 

25.1. Плаћање изабраном понуђачу, ће се извршити у року од 10 (десет) дана од датума 
закључења полисе осигурања. 

25.2. У случају да уговорни орган касни са плаћањем, али да је кашњење резултат пропуштања 
предузимања радњи за које је уговорни орган одговоран, понуђач ће моћи наплатити 
законску затезну камату. 

 
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
26. Трошак понуде и преузимање тендерске документације 

26.1. Трошак припреме понуде и подношења понуде у цјелини сноси понуђач.  

26.2. За преузимање тендерске документације се не плаћа накнада. Заинтересовани понуђачи 
могу преузети тендерску документацију искључиво са Портала јавних набавки. Да би то 
били у могућности морају бити регистровани и пријављени у систем јавних набавки 
Агенције за јавне набавке Бих. Тендерску документацију могу преузети неограничен број 
пута. 

27. Исправка/измјена тендерске документације 

27.1. Заинтересовани добављачи могу тражити појашњење тендерске документације од 
уговорног органа преко Портала јавних набавки, и то благовремено, а најкасније 10 (десет) 
дана прије истека рока за подношење понуда. 

27.2. Уговорни орган ће припремити одговор и биће доступан свим понуђачима путем Портала 
јавних набавки, најкасније 5 (пет) дана прије истека рока за подношење понуда. Уколико 
је на темељу садржаја одговора потребно мијењати тендерску документацију, уговорни 
орган ће, продужити рок за достављање понуда и то најмање за 7 (седам) дана. 
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27.3. Уговорни орган може у свако доба промијенити тендерску документацију на Порталу јавних 
набавки, а најкасније 5 (пет) дана прије датума који је одређен као рок за подношење 
понуда. Донесена измјена ће бити саставни дио тендерске документације. 

27.4. Уговорни орган може у свако доба, а најкасније 10 дана прије истека рока за подношење 
понуда, из оправданих разлога, било на властиту иницијативу, било као одговор на захтјев 
привредног субјекта за појашњење, било према налогу Канцеларије за разматрање жалби, 
измјенити тендерску документацију. Све измјене тендерске документације дужан је 
објавити на Порталу јавних набавки тако да сви потенцијални понуђачи који су преузели 
тендерску документацију буду са тим упознати.  

27.5. У случају да је измјена тендерске документације такве природе да ће припрема понуде 
захтијевати додатно вријеме, дужан је продужити рок за пријем понуда, примјерен 
насталим измјенама, али не краћи од 7 дана.   

28. Тражење појашњења 

28.1. У случају давања појашњења по захтјеву привредног субјекта, свим потенцијалним 
понуђачима који су преузели електронским путем тендерску документацију биће 
доступан одговор на Порталу јавних набавки, с тим да у одговору о појашњењу неће 
наводити име привредног субјекта који је тражио појашњење. Захтјев за појашњење се 
може тражити најкасније 10 дана прије истека рока за пријем понуда. Уговорни орган је 
дужан у року од 3 дана, а најкасније  5 дана  прије истека рока за подношење понуда 
објавити појашњење на Порталу јавних набавки.  

 
29. Измјена, допуна и повлачење понуда 

29.1. До истека рока за пријем понуда, понуђач може своју понуду измјенити или допунити и 
то да у посебној коверти, на исти начин наведе све податке садржане у тачки 15. ове 
тендерске документације и то: 

- Назив уговорног органа; 
- Адреса уговорног органа (улица и број) 
- "Измјена/допуна понуде за набавку услуге осигурања радника, имовине и 

возила Агенције за банкарство Републике Српске - не отварати"; 
- ЛОТ (број) 
- Број набавке:  9. 

29.2. На задњој страни омотнице понуђач је дужан да наведе: 
- Назив и адресу понуђача / групе понуђача. 

29.3. Понуђач може до истека рока за пријем понуда одустати од своје понуде, на начин да 
достави писану изјаву да одустаје од понуде, уз обавезно навођење предмета набавке и 
броја набавке, и то најкасније до рока за пријем понуда.  

29.4. Понуда се не може мијењати, допуњавати, нити повући након истека рока за пријем понуда.  
 
30. Неприродно ниска понуђена цијена 

30.1. У случају да уговорни орган има сумњу да се ради о неприродно ниској цијени понуде, 
има могућност да провјери цијене, у складу са одредбама Упутства о начину припреме 
модела тендрске документације („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и понуда, те 
затражи писмено појашњење понуђача у погледу неприродно ниске цијене понуде. 
По пријему образложења неприродно ниске цијене понуде, одлуку ће донијети уговорни 
орган и о томе обавјестити понуђача у писменој форми.  




