






 

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, ниже потписани ________________________________________ (име и презиме), са личном картом број: 

_________________ издатом од ____________________________, у својству представника привредног друштва 

или обрта или сродне дјелатности ______________________________________________________________ 

(навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: 

__________________________, чије сједиште се налази у ______________________________ (град/општина), на 

адреси_______________________________________________________________________________, као 

кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 

_______________________________________________________________________________________________ 

(навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган Мјешовити Холдинг 

„ЕРС“ - М.П. а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, а у складу са чланом 45. ставoвима (2) и 

(4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

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 

оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. став (2) тачке од а) до д) у року од 5 (пет) дана од дана 

пријема Обавјештења о избору најповољнијег понуђача. 

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 представља прекршај за који су предвиђене 

новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 

одговорно лице понуђача. 

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 изнешених информација код надлежног органа. 

 

Изјаву дао: _____________________________________________________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: _____________________________________________ 

 

Потпис и печат надлежног органа: __________________________________________ 

                   М.П. 
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