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ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Подаци о наручиоцу 

         Уговорни орган:  

Општина Дервента 

Трг ослобођења број 3 

74400 Дервента 

 

        Идентификациони број:  

4400164060007 

         

Телефон: +387 (0) 53 315 106 

Факс: +387 (0) 53 315 105 

Интернет адреса: www.derventa.ba  

Адреса електронске поште гдје понуђачи могу тражити информације или 

појашњења везано за тендерску документацију, односно читав поступак јавне 

набавке: javnenabavke.derv@gmail.com  

 

Подаци о особи задужeној за контакт 

                     Контакт особа: Стринић Миле 

Телефон: +387 (0)53 315 103 

Е-маил: javnenabavke.derv@gmail.com  

Адреса: Трг ослобођења 3 

Факс: +387 (0)53 315 105 

 

         Понуђачи се упозоравају да све информације у вези са поступком јавне набавке (увид и 

преузимање тендерске документације, захтјев за појашњење и друге информације) могу 

да добију искључиво од надлежне контакт особе из тачке 2, у противном други начин 

коресподенције уговорни орган не сматра валидним.  

         Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенције) између уговорног 

органа и добављача треба се водити у писаној форми, на начин да се иста доставља, 

поштом или лично на адресу назначену у тендерској документацији. 

Уколико у току поступка јавне набавке дође до промјене адресе, е-маил-а или броја 

телефакса добављач је дужан доставити у року два дана од дана промјене, 

обавјештење о промјени са разлозима промјене. 

         Посебно, комуникација и размјена информација ће се вршити путем е-маил-а 

(заштићени документи у фомрми слике или ПДФ формату са јасно идентификованим 

потписом и меморандумом понуђача) а уколико то није могуће онда ће размјену 

инфорамција обављати само путем поште. Уколико комуникација почене путем 

електронске поште, накан начин комуникације оконачеће се до окончања поступка 

јавне набавке. 

         Уколико се ради о појашњењима тендерске документације, размјена информација врши 

се искуључиво преко информационог система „Е-набавке“. 

 

 

 

http://www.derventa.ba/
mailto:javnenabavke.derv@gmail.com
mailto:javnenabavke.derv@gmail.com


- 4 - 

 

ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку набавке услуге – конкурс за израду 

идејног рјешења у складу са одредбама Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“, број 39/14) у поступку који води додјели награда учесницима. 

 

Конкурс се проводи у поступку у којем се исплаћују награде учесницима. 

 

ЦИЉ КОНКУРСА: 

Циљ конкурса је да се добије најквалитетније рјешење за израду мурала на Тргу 

ослобођења, односно на згради до ОШ „Никола Тесла“ Дервента. 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

Предмет јавне набавке су услуге - израда „Мурал на Тргу ослобођења“. 

Назив и ознака: организација конкурса за пројекат у архитектури,  

ЈРЈН код (CPV CODE): 71230000-9 

 

КАРАКТЕР КОНКУРСА 

− Према врсти конкурс је ОПШТИ ЈАВНИ 

− Према задатку конкурс је ПРОЈЕКТНИ 

− Према начину и предаји рада конкурс је АНОНИМНИ 

 

Право учешћа на конкурсу имају сва правна и физичка лица која испуњавају стручне и 

остале услове дефинисане овим конкурсом. 

 

На конкурсу не могу узети учешћа: 

На конкурсу не могу учествовати чланови Конкурсне комисије, лица која су директно 

учествовала на припреми и организацији конкурса и лица која су у њиховом најужем 

сродству и која су са њима у било каквом пословном односу у вријеме трајања 

конкурса. 
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ КОНКУРСНОГ РАДА 

САДРЖАЈ ЗАХТЈЕВАНИХ КОНКУРСНИХ ПОДЛОГА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  

Учесници су обавезни да конкурсни рад предају у штампаном и дигиталном формату, а 

детаљна упутства за правилно именовање докумената и начин предаје рада видјети у 

поглављу 3. 

 

Конкурсни рад и сви прилози који се подносе уз конкурсни рад морају бити састављени на 

једном од званичних језика БиХ. 

 

Сви учесници су обавезни да у оквиру конкурсног рада доставе сљедећу документацију: 

 

- Свеска са свим текстуалним и графичким прилозима, димензија 42,00 x 29,70cm (A3 

формат). Свеска треба да садржи образложење рјешења до 1000 ријечи, које је 

прегледно структуирано као допуна графичким прилозима. Образложење треба да 

дефинише опис идеје и концепта, планираних садржаја и начина извођења мурала. 

Осим тога, свеска треба да садржи све графичке прилоге дефинисане у поглављу 

2.1.3.сведене на А3 формат.  

 

- Плакат за изложбу у формату Б1, 100x70cm, хоризонтално оријентисан. Учесници су 

обавезни да користе припремљени графички приказ плаката („template“), који се 

налази у конкурсној документацији. У доњем дијелу остављен је празан простор, у 

који ће се након избора најбољег рада, уписати имена аутора, за потребе јавне 

изложбе. Учесници не смију овај простор ни на који начин попуњавати, како се не би 

нарушио принцип анонимности. 

 

- Графичке прилоге: 

− Анализа постојећег стања         Р=1:500 

− Идејно рјешење мурала                                           Р=1:500 

− Карактеристични погледи (два погледа)                Р=1:250 

− Плакат за презентовање (Б1)     Р=1:500  

− 3D прикази са спецификацијом употребљених материјала 

 

Идејно рјешење је потребно урадити у складу са позитивним законским прописима 

Републике Српске, техничким стандардима и правилима струке. 

 

Идејно рјешење у дигиталном облику мора да садржи све текстуалне и графичке прилоге у 

pdf. формату као и све графичке прилоге у dwg. формату.  

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА 

Питања у вези конкурса учесници могу поставити најкасније до 06. 07. 2020. године.  

 

Питања и захтјеви за додатним информацијама или појашњењима достављају се у 

писаном облику искључиво путем електронске поште: javnenabavke.derv@gmail.com 

 

Одговори Конкурсне комисије на постављена питања објавиће се на званичној интернет 

страници у року од три дана (најкасније до 09.07.2020.год.), те објавити на порталу јавних 

набавки, као и свим електронским адресама на којима је Конкурс објављен. 

mailto:javnenabavke.derv@gmail.com
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈА СЕ ДАЈЕ УЧЕСНИЦИМА  

Конкурсна документација се учесницима ставља на располагање у дигиталном облику 

путем званичне интернет странице. 

Конкурсне подлоге и документација се не наплаћују. 

 

ОБАВЕЗУЈУЋИ УСЛОВИ И ПРЕПОРУКЕ  

Обавезујући услови, као и препоруке, одређени су програмском основом, програмским 

смјерницама и елементима дефинисаним документационом основом. 

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА И ПРЕДАЈА КОНКУРСНОГ РАДА 

ПРЕДАЈА КОКУРСНИХ РАДОВА: 

Аутори своје радове достављају у непровидној затвореној бијелој коверти формата А3, са 

идентификационом шифром у углу омота, која се уписује у десном горњем углу коверте, а 

састоји се од два велика азбучна штампана слова и четири арапска броја. 

На средини коверте потребно је написати: 

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“. 

 

Ова коверта садржи двије коверте са истом идентификационом шифром и то: 

 

КОВЕРТА (бијела, непровидна и затворена, формат А4) са назнаком у средини: 

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“ 

- АУТОР    - 

-  

У горњем десном углу идентификациона шифра. 

Ова коверта треба да садржи: 

Физичка лица: 

- Пријаву на конкурс (попуњен образац) 

- Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 45. Закона, 

- Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 52. Закона, 

- Изјаву да је приложени рад изворно ауторско дјело (овјерену код надлежног органа); 

- Изјаву аутора да ауторска права, права коришћења, јавног објављивања, измјенама, 

допунама, преносу и слично према потребама Општине Дервента без накнадне 

приволе и сагласности аутора/аутора и без даље надокнаде по основу ауторских 

права (овјерену код надлежног органа), уколико рад буде награђен или похваљен; 

- Изјаву да је приложени рад није нигдје кандидован нити изведен (овјерену код 

надлежног органа); 

- Документи којима се доказује испуњавање услова за примјену преференцијалног 

третмана домаћег (анкес 5, уколико понуду доставља више аутора); 

- споразм о заједничком наступању  – анекс 6 (уколико понуду доставља више 

аутора/сарадника); 

- доказ да су учествовали у конкурсу за израду идејног рјешења мурала (као доказ могу 

доставити одлуке о избору најповољних рјешења  других уговорних органа) или 

израдили мурал. 
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Правна лица: 

- Пријаву на конкурс (попуњен образац) 

- Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 45. Закона, 

- Изјаву (овјерена од надлежног органа) о испуњености услова из члана 52. Закона, 

- Изјаву да је приложени рад изворно ауторско дјело (овјерену код надлежног органа); 

- Изјаву да је приложени рад није нигдје кандидован нити изведен (овјерену код 

надлежног органа); 

- Изјаву аутора да ауторска права, права коришћења, јавног објављивања, измјенама, 

допунама, преносу и слично према потребама Општине Дервента без накнадне 

приволе и сагласности аутора/аутора и без даље надокнаде по основу ауторских 

права (овјерену код надлежног органа) уколико рад буде награђен или похваљен; 

- Документи којима се доказује испуњавање услова за примјену преференцијалног 

третмана домаћег (анкес 5); 

- уговор о заједничком наступању (конзорцијум) – анекс 6 (уколико понуду доставља 

више правних лица); 

- доказ да су учествовали у конкурсу за израду идејног рјешења мурала (као доказ могу 

доставити одлуке о избору најповољних рјешења  других уговорних органа) или 

израдили мурал. 

 

 

КОВЕРТА (бијела, непровидна и затворена, формат А4) са назнаком у средини: 

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“ 

- КОНКУРСНИ РАД    - 

 

У горњем десном углу идентификациона шифра. 

Ова коверта треба да садржи захтјеване прилоге из конкурса. Сваки прилог на доњем 

десном углу мора садрежавати назначену шифру 

Свако друго означавање конкурсног рада, а који би могло угрозити анонимност аутора 

повлачи искључење рада из поступка оцјењивања. Одлуку о томе доноси комисија. 

 

Овако упакован рад доставља се лично или путем поште на адресу уговорног органа. 

 

Крајњи рок за подношење конкурсних радова је 13. 07. 2020. године до 10.00. часова. 

Радови послани поштом морају бити послани најкасније до дефинисаног рока. 

 

Конкурсни рад кога расписивач није примио у року одређеном за подношење конкурсних 

радова, односно који је примљен по истеку дана до којег се конкурсни радови могу 

подносити, сматраће се неблаговременим и неће бити разматран. 

Сваком учеснику дозвољава се предаја само једног конкурсног рада без варијантних 

рјешења. 

Члан ауторског тима не може самостално поднијети понуду (ауторски рад), нити бити члан 

другог ауторског тима по овом предмету набавке. 

По истеку рока за подношење конкурсних радова, учесник конкурса не може да повуче 

нити да мијења свој конкурсни рад. 

 

НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА КОКУРСНИХ РАДОВА: 

Сваки лист у свесци, на плакату за изложбу, као и сви графички прилози, требају бити 

означени са јединственом шифром од два велика азбучна штампана слова и четири 

арапска броја, које бира аутор, у доњем дијелу плаката лијево од простора за табелу (Arial 
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фонт, величине 11 pt). Листови треба да буду означени редним бројевима у доњем 

десном углу. 

КОНКУРСНИ УСЛОВИ И РОКОВИ 

КОНКУРСНИ УСЛОВИ 

Конкурс је расписан у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, 

број 39/14) 

Предајом рада сваки учесник прихвата пропозиције овог конкурса. 

Службени језик конкурса је један од званичних језика БиХ. 

Право учествовања на конкурс, услови за квалификацију и документација која се доставља 

у понуди. 

 

На конкурс се могу пријавити сва заинтересована правна и физичка лица (у смислу члана 

2. став 3. Закона, као и физичка лица која нису регистрована као привредни субјекти), а 

која посједују квалификације. 

У сврху доказивања личне способности у складу са чланом 45. Закона учесници на 

конкурсу требају доставити: 

a) физичка лица: 

- Изјаву (овјерену од надлежног органа) да понуђач/кандидат (носилац 

ауторског тима) није осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организовања криминала, корупције, превару или прање новца, у складу са 

важећим прописима БиХ или земље у којој је регистрован. 

 

Аутор/аутори награђеног рјешења дужни су доставити 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, које не смије бити старије од 3 мјесеца рачунајући од тренутка достављања 

понуде, у року од 5 дана од дана запримања Одлуке о избору награђених радова. 

Докази које је дужан доставити изабрани аутор/аутори морају садржавати потврду да је 

у моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже конкурсном документацијом.  

У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву.  

Уколико понуду доставља више аутора као група/ауторски тим, сваки члан је дужан 

доставити изјаву из члана 45. Закона. 

 

б) правна лица: 

Понуђач је дужан у сврху доказивања личне способности доказати да : 

a)    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; 

в)  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; 

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

овјерену код надлежног органа изјаву која је саставни дио тендерске документације. 

Изјава не смије бити старија од 15 дана од дана предаје понуде. 

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе је дужан доставити овјерену 

изјаву. 

 

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

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

 

a) Увјерење надлежног суда којим доказује да у кривичном поступку није изречена 

правоснажна пресуда којом је осуђен за кривично дјело учешћа у криминалној 

организацији, за корупцију, превару или прање новца; 

б)   Увјерење надлежног суда или органа управе код којег је регистрован понуђач, 

којим се потврђује да није под стечајем, нити је предмет стечајног поступка, да 

није предмет поступка ликвидације, односно да није у поступку обустављања 

пословне дјелатности; 

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

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

инвалидско и здравствено осигурање;  

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

понуђач   измирио доспјеле обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних 

пореза.  

 

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.  

Докази које је дужан доставити изабрани понуђач морају садржавати потврду да је у 

моменту предаје понуде испуњавао услове који се траже конкурсном документацијом.  

У противном ће се сматрати да је дао лажну изјаву.  

Доказе о испуњавању услова је дужан доставити 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. 

Ако уговорни орган има сумње о постојању околности које су наведене у преходном ставу 

ове тачке, може се обратити надлежним органима с циљем прибављања потребних 

информација у предметном поступку. 

За понуђаче чије је сједиште изван Босне и Херцеговине не тражи се посебна надовјера 

докумената који се захтијевају у ставу (2) овог члана. 

Уколико понуду доставља група понуђача, сваки члан групе мора испуњавати услове у 

погледу личне способности и докази се достављају за сваког члана групе.  

 

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 
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његовог пријевременог раскида (нпр. 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).   

 

Сукоб интереса 

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

ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава 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 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.  

У случају да понуда проузрокује или може да проузрокује сукоб интереса у складу са 

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

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

бити одбијена ако: 

- руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора 

уговорног органа истовремено обавља управљачке послове у привредном 

субјекту који доставља понуду, или 

- ако је руководилац уговорног органа или члан управног или надзорног одбора 

уговорног органа истовремено и власник пословног удјела, дионица односно 

других права на основу којих учествује у управљању, односно у капиталу тог 

привредног субјекта са више од 20% или 

- ако је понуђач директно или индиректно учествовао у техничким консултацијама 

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

учешће у техничким консултацијама не ограничава конкуренцију, те да сви 

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

став 5), 6) и 7) Закона. 

 

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

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

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

прописима у Босни и Херцеговини. 

 

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 конкурсној документацији. Изјава мора бити овјерена од надлежног 

органа. 

 

 

 

 

КОНКУРСНИ РОКОВИ    

 

• Почетак конкурсног рока   11.06.2020.год. 

• Рок за постављање питања  06.07.2020. год. 
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• Рок за предају конкурсних радова  13.07.2020. године до 10:00 часова  

• Објава резултата конкурса.  до 27. 07. 2020.године. 

 

 

КРИТЕРИЈУМИ ОЦЈЕЊИВАЊА РАДОВА: 

  

Пристигли радови ће се оцјењивати према сљедећим критеријумима:  

 

1. естетски критеријум 0- 50 бодова; 

2. економски критеријум (рацијоналност и економичност рјешења (усклађеност 

креативних и комерцијалних аспеката понуђеног рјешења)): 0-25 бодова; 

3. усклађеност са постојећим амбијентом 0-25 бодова; 

 

НАГРАДЕ 

Уколико до утврђеног рока пристигне најмање три (3) рада који одговарају пропозицијама  

конкурса, одлуком Комисије додијелиће се сљедеће награде у нето износу: 

 

1. НАГРАДА у износу од...................................................................1.000,00 КМ 

2. НАГРАДА у износу од......................................................................700,00 КМ 

3. НАГРАДА у износу од......................................................................300,00 КМ 

 

УКУПАН ФОНД награда је................................................................2.000,00 КМ 

 

У складу са комплексношћу и разноликошћу елемената конкурсног задатка, конкурсна 

комисија задржава право да, у зависности од броја и квалитета радова, као и квалитета 

парцијалних рјешења, може извршити и прерасподјелу броја и редослиједа награда у 

оквиру укупног наградног фонда. Укупни наградни фонд, према одлуци Конкурсне 

комисије може бити пропорционално редукован уколико на конкурс стигне мање од три 

(3) рада. 

 

Конкурсна комисија има право да неновчаним признањем похвали један или више 

радова. 

Конкурсна комисија задржава право да елиминише из даљег поступка вредновања 

конкурсне радове који не задовољавају критеријуме и условљености дате Програмом 

конкурса. 

Исплата награда извршиће се преносом средстава на текући рачун аутора, у року од 30 

дана од дана објављивања резултата конкурса. 

 

Аутори нерезиденти који достављају идејна рјешења: 

1 - Правна лица: 

Уколико понуђач није резидент у БиХ, мора у складу са прописима који важе у БиХ 
платити порезе. 

У случају уговора са иностраним добављачем, тај добављач је у потпуности одговоран за 
све порезе, таксе на обавезе, радне таксе, те друге сличне дажбине наметнуте ван земље 
Наручиоца. 
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Ино - Добављач се обавезује да ће све обавезе по овом Уговору које се односе на порезе 
на додатну вриједност реализовати у складу са Законом о порезу на додатну вриједнот у 
Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 09/05, 35/05 и 100/08). 

Ино - Добављач се обавезује да ће у складу са Законом о порезу на додатну вриједност и 
Правилником о регистрацији и упису у јединствени регистар обвезника индиректних 
пореза, преко свог пореског пуномоћника за ПДВ који има сједиште у БиХ и код којег се 
регистровао, извршити све обавезе по наведеном Закону, а које произилазе из ово 
набавке и то за робе поријеклом из Босне и Херцеговине. 

Ино - Добављач се обавезује да у складу са одредбама Закона о порезу на добит БиХ 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 94/15 и 1/17) и подзаконским актима нако 
ступања увовора на снагу доставити Наручиоцу (уговорном органу): 

- у случају да има пословну јединицу у складу са Законом о порезу на добит Републике 
Српске,  

1)  изјаву о постојању његове пословне јединице у БиХ, 

2)  Рјешење о регистрацији пословне јединице код Пореске управе Републике 
Српске/Порезне управе Федерације БиХ. 

 

Уколико ино добављач има пословну јединицу у БиХ, пословна јединица је у том случају 
одговорна за обрачун и плаћање обавеза по основу пореза на добит. 

- у случају да нема пословну јединицу у складу са законом о порезу на добит РС 

1) изјаву о непостојању његове пословне јединице у Босни и Херцеговини у складу са 
одредбама закона о порезу на добити у РС, 

2) потврда о резидентности, издату од надлежног пореског органа ино добављача, 

3) изјаву да је ино добављач као приматељ прихода, истовремено крајњи корисник истог. 

 

Наведена документа је ино добављач обавезан доставити Наручиоцу, ради регулисања 
законске обавезе обрачуна и исплате пореза по одбитку, који је наручилац дужан 
испоштовати приликом сваке исплате ино добављачу, односно од сваког фактурисаног 
износа одбиће се 10% на име пореза. 

Порез по одбитку се неће обустављати, уколико Добављач достави наведена документа 
наручиоцу и уколико је потписан међународни уговор о избјегавању двоструког 
опорезивања између земље ино добављача и Босне и Херцеговине, акојима је утврђено 
неплаћање пореза по одбитку. 

Уколико је аутор физичко лице а није резидент БиХ, дужан је да плати порез на доходак у 

складу са важећим прописима у Републици Српској. 

 

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

Рјешењем број: 02-404-12/20 од 12.06.2020. године именована је Конкурсна  комисије за 

израду Програмског задатка, конкурсне документације и избор Идејног рјешења, а исту 

чине: 

1. Јефимија Шербић, предсједник 

2. Миле Стринић, потпредсједник 

3. Миљена Видљиновић, члан 

4. Божана Башић, члан 

5. Драган Вуковић, члан. 

Секретар/извјестилац: Ален Бећировић 

Лица задужена за замјену у случају спријечености чланова или секретара/извјестиоца у 

случају спријечености су: 

1. Горан Симић, 

2. Стево Ковачевић и 

3. Јадранка Шавија. 

 

 

РОК ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

Конкурсна комисија одлучује већином гласова и утврђује коначни ранг конкурсних радова 

те инвеститору/уговорном органу предлаже доношење одлуке о додјели награда, 

њиховом рангу, односно редослиједу, у року од 10 дана од дана отварања радова. 

 

Уговорни орган/инвеститор ће у року од 10 дана од пријема Коначног извјештаја о раду 

Конкурсне комисије и образложеног мишљења о разлозима избора конкретних радова 

донијети одлуку о додјели награда . 

 

Након доношења Одлуке о додјели награда од стране инвеститора/уговорног органа, 

Расписивач ће одмах, обавијестити ауторе награђених радова о резултатима конкурса 

(слањем Одлуке) те о томе обавијестити јавност и остале учеснике објављивањем 

резултата на порталу Агенције за јавне набавке, у Службеном гласнику БиХ и другим 

медијима као што је пословна штампа, новине и интернет портали, најкасније 15 дана од 

доношења одлуке. 

 

Приликом објаве резултата конкурса, биће објављен и Коначни извјештај комисије. 

 

Одржавање изложбе радова биће организовано у року од 30 дана од доношења одлуке, о 

чему ће учесници конкурса и јавност бити посебно обавјештени. 
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ПРАВА И ОБАВЕЗЕ РАСПИСИВАЧА И АУТОРА 

Награђени и похваљени радови, након спроведеног конкурса, исплатом награда постају 

искључиво власништво инвеститора/уговорног органа. 

Сви пристигли радови могу бити кориштени у сврху публиковања и промовисања 

резултата конкурса уз навођење имена аутора, а уколико аутори нису сагласни да им се 

објави име рад ће бити обиљежен ауторском шифром. 

Инвеститор нема обавезу ангажовања аутора као извођача радова. Уколико је потребно и 

уколико постоји обострани интерес, Расписивач може консултовати ауторе награђених 

радова током даље разраде пројекта, а аутори ће пружати консултантске услуге у 

потребној мери. 

Аутори задржавају право на публиковање својих радова. 

Аутори сносе своје трошкове припреме и достављања понуде без права на надокнаду 

трошкова. 

 

 

НАДЛЕЖНИ ОРГАН КОЈИ РЈЕШАВА СПОР 

Сваки понуђач који има оправдан интерес за уговор о јавној набавци и сматра да је 

уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреде Закон и/или подзаконских 

аката има право да уложи жалбу на поступак у року који одређен у члану 101. Закона. 

Жалба се изјављује уговорном органу у најмање три примјерка, у писаној форми 

директно или препорученом поштанском пошиљком, у роковима прописаним чланом 101. 

Закона. 

О жалби која је послана препорученом поштанском пошиљком, нужно је 

уговорном органу исту доставити на е-маил из ове тендерске документације, како би 

уговорни орган имао сазнања о изјављеној жалби, те ће се даном пријема е-маил 

утврђивати благовременост жалбе. 

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

одговарајуће одлуке по жалби у складу са чланом 100. Закона 

Ако уговорни орган одбаци жалбу закључком због процесних недостатака (жалба 

неблаговремена, недопуштена или изјављена од неовлашћеног лица) понуђач може 

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

Ако уговорни огран усвоји жалбу дјелимично или у цијелости, те своје рјешење 

или одлуку замијени другим рјешењем или одлуком или поништи поступак набавке, 

понуђач може изјавити жалбу КРЖ у року 10 (десет) дана, од дана пријема рјешења, 

посредством уговорног органа. 

Ако уговорни орган утврди да је жалба неоснована, дужан је у року 5 (пет) дана од 

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

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

жалба. 

 

 

 

 

 



- 15 - 

 

Пројектни задатак 

Идејно ријешење мурала у центру града Дервенте 

Општина Дервента приликом уређења јавне површине испред Основне школе 

''Никола Тесла'' идентификовала је локацију за постављање мурала на пословно-стамбени 

објекат. Локација мурала је на ''леђима'' објекта, фасада која је рађена као слијепи зид. 

Претхнод је објекат био везане градње, али су остали објекти срушени и дјелом је 

локација уређена као модерни сквер за окупљање ученика, грађана Дервенте. 

Објекат на који се планира извођење мурала је стамбено-пословни објекат, старе 

градње, ситне цигле, спратности П+1, који у свом приземљу има пословне објекте а на 

спрату становање. Објекат је главном фасадом отворен према тргу и има аутентичну 

фасаду аустро-угарске градње. Фасада која је намјењена за изгрању мурала је у лошем 

стању, девастирана и запуштена, те је пре извођења мурала потребно санирати фасаду и 

припремити подлогу за исцртавање мурала.  

Пројектни задатак поред предлагања идејног ријешења мурала треба да садржи и 

опис грађевинских радова (ПРИПРЕМНИХ РАДОВА) са количинама за санирање фасаде 

објекта у сврху припреме извођења мурала, како би се ускладила техничка потреба 

подлоге мурала и санирање фасаде објекта (предмјер и предрачун радова). 

Идејно ријешење је потребно предложити кроз графички приказ у сликама 2D и у 

3D приказу на објекту са текстуалним описом идеје не дуже од 1 странице текста у фонту 

11, као и предмјери и предрачун извођења самог мурала. Техничи опис објекта у 

димензијама дат је у графичком прилогу. 

Тема идејног ријешења мурала је слободна. Потребно је у текстуалном опису 

образложити идеју, описујући концепт и разлог што је потребно предложени мурал 

поставити на предметни објекат и у предметно окружење. Ријешење треба да има 

просторну композицију која са својим пропорцијама се уклапа у псотојећи простор и 

окружрње. Идеју треба прилагодити амбијенту и духу локације. Од идејног ријешења се 

очекује да јасно дефинише простор који ће у будућностио бити мјесто окупљања, боравка, 

одмора, сусрета као и одржавања мањих манифестација. Аутор идејног ријешења треба 

да претходно сагледа цијели простор те да га дефинисаног као специфичан урбани 

простор уоквири идејним рјешењем мурала. Од аутора се очекује и приједлог поставке 

расвјетних тијела на фасаду ради потребе освјетљења мурала.  
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Учесници су обавезни да користе наведени  („template“) 
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слике постојеће стања      
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Анекс 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 
„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“ 

 
Број понуде: ________________ 
Датум: ___. ___. 2020. године. 

 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

Назив уговорног органа ОПШТИНА ДЕРВЕНТА 

Адреса Трг ослобођења број 3 

Сједиште 74400 Дервента 

 
АУТОР (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана 
групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника групе): 

 

 
 

                                      М.П.                         ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 

                                                                                                    _______________________________  
                                                                                                       (потпис) 

 

 
1 уколико се ради о групи понуђача потребно је навести понуђача који је представник групе 
2 уколико се ради о групи понуђача потребно је навести податке за члана групе, а уколико има више 
чланова групе поред представника групе, потребно је додати колоне за остале чланове. 

 
подаци о аутору1 

подаци о члану групе 
аутора/сарадник2 

Назив аутора/ име и 
презиме 

  

За физичка лица: 
презиме по рођењу, 
дјевојачко презиме 

  

Сједиште аутора/ 
општина пребивалишта 

  

Адреса аутора 
  

ЈИБ/ЈМБ   

За физичка лица: 
Стручна спрема 

  

Број жиро рачуна   

Да ли је аутор у   
систему ПДВ-а 

  

Адреса за 
достављање поште 

  

Е – маил   

Контакт особа   

Број телефона   

Број факса   
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Анекс 2 
 

за правна лица 
 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 
набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 

 
Ја, нижепотписани _________________________________ (име и презиме), са личном картом број: 

_______________ издатом од __________________________, у својству представника привредног 

друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности 

________________________________________________________ (навести положај, назив 

привредног друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности, ИД број: 

____________________, чије сједиште се налази у ___________________________ (град /општина), 

на адреси _______________________________________________ (улица и број), као аутор у 

поступку јавне набавке   

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“ 

 а којег проводи уговорни орган ОПШТИНА ДЕРВЕНТА, за који је објављено обавјештење о јавној 

набавци, број: ______________________ , а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу: 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
Кандидат/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; 
в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 
г) 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 кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора 
достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев уговорног органа и у року којег 
одреди уговорни органа у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба 
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су 
истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање 
нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о 
јавним набавкама преставља 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. 
Такође, изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне 
набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност 
података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код 
надлежних органа. 
 
Изјаву дао: 
_________________________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
_________________________________________  
 
Потпис и печат надлежног органа: 
 
__________________________________________  М.П. 
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за физичка  лица 
 

 
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним 

набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _________________________________ (име и презиме), са личном картом број: 

_______________ издатом од __________________________, у својству представника привредног 

друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности 

_____________________________________________________ (навести положај, назив привредног 

друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности, ИД број: ___________________, чије 

сједиште се налази у _______________________ (град /општина), на адреси 

______________________________________ (улица и број), као аутор у поступку јавне набавке  

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“, 

а којег проводи уговорни орган ОПШТИНА ДЕРВЕНТА, за који је објављено обавјештење о јавној 

набавци, број: ______________________ , а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4) под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу: 

 
И З Ј А В Љ У Ј Е М 

 
Кандидат/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; 
 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора 
достави документе из члана 45. став (2) тачке а) на захтјев уговорног органа и у року којег одреди 
уговорни органа у складу са чланом 72. став (3) тачка а). 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба 
неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или пословању као да су 
истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање 
нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о 
јавним набавкама преставља 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. 
Такође, изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне 
набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност 
података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код 
надлежних органа. 
 
Изјаву дао: 
_________________________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
_________________________________________  
 
Потпис и печат надлежног органа: 
 
__________________________________________  М.П. 
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Анекс 3 
 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
у вези члана 52. став (2) Закона о јавним набавкама БиХ 

 
Ја, нижепотписани _________________________________ (име и презиме), са личном 

картом број: _______________ издатом од __________________________, у својству 

представника привредног друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности 

______________________________________________________________ (навести положај, 

назив привредног друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности, ИД број: 

____________________, чије сједиште се налази у _____________________________ (град / 

општина), на адреси ______________________________ (улица и број), као аутор у 

поступку јавне набавке  

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“, 

 

а којег проводи уговорни орган ОПШТИНА ДЕРВЕНТА, за који је објављено обавјештење о 

јавној набавци (ако је објављено обавјешетење), број: ______________________ , 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 процес јавне набавке, у било којој 

фази процеса јавне набавке. 

2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном 
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би 
требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или 
неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица. 

3. Нисам дао или обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном 
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу да обави у оквиру службеног овлашћења, радње које не би 
требало да обави, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 

4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета 
поступка јавне набавке. 

 
Давањем ове изјаве свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело 
давања мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорности утврђене у 
кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 
 

Изјаву дао: 
 

____________________________________ 
Мјесто и датум давања изјаве: 
 

____________________________________  
Потпис и печат надлежног органа: 
 

____________________________________  М.П. 
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Анекс 4 

 

 

 
ИЗЈАВА 

 
 
Ја, нижепотписани _________________________________ (име и презиме), са личном 

картом број: _______________ издатом од __________________________, у својству 

представника привредног друштва или предузетничке радње 

_________________________________________________________________, чије сједиште 

се налази у _____________________________ (град / општина), на адреси 

______________________________ (улица и број), као аутор у поступку јавне набавке  

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“, 

а којег проводи уговорни орган ОПШТИНА ДЕРВЕНТА, за који је објављено обавјештење о 

јавној набавци (ако је објављено обавјешетење), број: ______________________ , под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 

 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

- да је приложени рад изворно ауторско дјело ; 

- да је приложени рад није нигдје кандидован нити изведен; 

- да ауторска права, права коришћења, јавног објављивања, измјенама, 

допунама, преносу и слично према потребама Општине Дервента без 

накнадне приволе и сагласности аутора/аутора и без даље надокнаде по 

основу ауторских права уколико рад буде награђен или похваљен. 

 
 
 
Давањем ове изјаве свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела 
против службене и друге одговорности утврђене у кривичним законима Босне и 
Херцеговине. 
 
 

Изјаву дао: 
 

____________________________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
 

____________________________________  
 
Потпис и печат надлежног органа: 
 

____________________________________  М.П. 
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Анекс 5 
 

 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
у вези члана 67. Закона о јавним набавкама БиХ 

 
Ја, нижепотписани _________________________________ (име и презиме), са личном 

картом број: _______________ издатом од __________________________, у својству 

представника привредног друштва или предузетничке радње 

________________________________________________________________ (навести 

положај, назив привредног друштва или предузетничке радње или сродне дјелатности), 

ИД број: ________________________________, чије сједиште се налази у 

______________________________________________ (град/општина), на адреси 

_______________________________________________ (улица и број), као аутор у поступку 

јавне набавке  

 

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“, 

 

а којег проводи уговорни орган ОПШТИНА ДЕРВЕНТА, а у складу са чланом 67. Закона о 

јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу: 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
 

1. да за извршење ауторског рада било је ангажовано најмање 50% радне снаге 
(сарадници) који су резиденти из БиХ. 

 
Давањем ове изјаве свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела 
против службене и друге одговорности утврђене у кривичним законима Босне и 
Херцеговине. 

 
 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
 
_____________________________  
 
 
 
                                           М.П.                             ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 
 
                                                                              _____________________________  
                                                                                                     (потпис) 
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Анекс 6 

за правна лица 
 
 

С П О Р А З У М - а3 
за групу понуђача 

 
На основу расписаног јавног огласа Општине Дервента  закључује се Споразум групе 
Понуђача за заједнички наступ на предметној јавној набавци  
 

Члан 1. 
 Овај Споразум закључен је између: ____________________________________ (носилац 
групе) ____________________________________ (члан групе)  
____________________________________ (члан групе)  
____________________________________ (члан групе) 
 ____________________________________ (члан групе)  
Носилац групе ће у име групе ауторско дјело уговорним органом. Овај споразум се односи 

на јавну набавку  

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“, 

 
Члан 2. 

Споразумне стране су сагласне да припреме своју понуду у складу са условима из 
тендерске документације.  
 

Члан 3. 
Споразумне стране самостално дефинишу међусобна права и обавезе у предметној 
ствари, и то на начин: 
 ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________.  
 
Сва плаћања се ће изврити на рачун  _____________________  (носиоца или појединачно 
на рачун сваког члана групе и одредити проценте расподјеле награде). 
 

Члан 4. 
Овај Споразум је на снази до рока за реализацију предметне јавне набавке а ступа на снагу 
даном закључења.  

Члан 5. 
 Споразумне стране су се споразумјеле да закључи уговор у ______________ примјерака, 
за сваку уговорну страну по два примјерка.  
 
 
Споразумне стране:  
 
____________________                     М.П.    
 Број: 
Датум:  
 
____________________                     М.П.  
Број:  
Датум:  

 

 
 

 
3 Нацрт споразума за групу понуђача представља примјер садржаја наведеног акта. 
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Анекс 6 
за физичка лица4 

 
С П О Р А З У М - а5 

 
На основу расписаног јавног огласа Општине Дервента  закључује се Споразум групе 
аутора за заједнички наступ на предметној јавној набавци  
 

Члан 1. 
 Овај Споразум закључен је између: _________________________________ (носилац групе) 
____________________________________ (члан групе)  
____________________________________ (члан групе)  
____________________________________ (члан групе). 
  
Носилац групе ће у име групе закључити уговор о предметном послу са уговорним 

органом. Овај споразум се односи на јавну набавку  

„КОНКУРС ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ РЈЕШЕЊА – МУРАЛ НА ТРГУ ОСЛОБОЂЕЊА“, 

 
Члан 2. 

Споразумне стране су сагласне да припреме своју понуду у складу са условима из 
тендерске документације.  
 

Члан 3. 
Споразумне стране самостално дефинишу међусобна права и обавезе у предметној 
ствари, и то на начин: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________.  
 
Сва плаћања се ће изврити на рачун  _____________________  (носиоца или појединачно 
на рачун сваког члана групе). 

 
Члан 4. 

Награда се распоређује на следеће носиоце ауторског тима: 
- _______________________________ осигураник обавезног осигурања ПИО РС (да/не); 
- _______________________________ осигураник обавезног осигурања ПИО РС (да/не); 
- _______________________________ осигураник обавезног осигурања ПИО РС (да/не); 

 
 

Члан 5. 
Овај Споразум је на снази до рока за реализацију предметне јавне набавке а ступа на снагу 
даном закључења.  

Члан 6. 
 Споразумне стране су се споразумјеле да закључи уговор у ______________ примјерака, 
за сваку уговорну страну по два примјерка.  
 
Споразумне стране:  
 
____________________                     М.П.    
 Број: 
Датум:  
 
____________________                     М.П.  
Број:  

 
4 у смислу члана 2. став 3. Закона, као и физичка лица која нису регистрована као привредни 
субјекти 
 


