
1 
 

 

 

 

 

 

01-404.2-6/20 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈУ '' Центар за социјални рад'' Бања Лука  

 

'' Зоки'' Вл. Милорад Лукић с.п. Бањалука 
Књаза Милоша 48 
78 000 Бања Лука 
 

Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци пакета за 

помоћ угроженим лицима  

Поштовани, 

Позивамо Вас да  учествујете у преговарачком поступку без објављивања обавјештења о 

набавци. Предмет поступка јавне  набавке је 1500 пакета за помоћ угроженим лицима              

( спецификација појединачног пакета дата у овом Позиву-ТД). Законски основ за 

провођење преговарачког поступка је члан 21. став(1) тачка д) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник БиХ“ број 39/14).  

А) Општи подаци :  

Уговорни орган: ЈУ '' Центар за социјални рад'' Бања лука 

Адреса: Гундулићева 31 

Идентификациони број: 440097368008. Бањалука 

Телефон : 051/348-526,051/348-540,  Факс : 051/348-544 

 Wебстраница : www.csrbl.org 

Mail: csrbl@blic.net. 

 Ова јавна набавка није предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2020. 

годину. Врста уговора о јавној набавци : роба. Процјењена вриједност јавне набавке 

износи 80.000,00 КМ без ПДВ-а. Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења 

оквирног споразума, већ Уговора. 

Уколико се у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између одређеног 

привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у складу са чланом 

52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), у даљем тексту 

„ЗЈН“. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава  у вези члана 52. став (2) 

ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити код надлежног органа и доставити у 

понуди. 

http://www.csrbl.org/
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Б) Подаци о  предмету јавне набавке : Предмет поступка јавне набавке је набавка 1500 

пакета за помоћ угроженим лицима.. Предмет јавне набавке није подијељен на лотове.  

Ознака из ЈРЈН 15800000-6  „разни прехрамбени производи“.  

Образац за цијену понуде налази се у прилогу ове тендерске документације. 

 Роба ће се испоручивати сукцесивно по потреби Уговорног органа на адресу Уговорног 

органа. 

Дозвољено је подуговарање. 

Ц) Услови за квалификацију понуђача : Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност) а у вези са 

чланом 28.став 3 Закона о Јавним набавкама БиХ 

Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако је кандидат/понуђач: 

- 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; 

У циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је 

дужан доставити изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака а) Закона о 

јавним набавкама („СлужбенигласникБиХ“ број 39/14), овјерену код надлежног органа 

(градски/општински орган управе или нотар), која је дата у прилогу ове тендерске 

документације. 

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене 

фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односи горе наведена изјава), у 

року од 15 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној одлуци.Исти 

се ове обавезе може ослободити ако одмах уз понуду достави наведену документацију. 

Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности) У циљу доказивања 

права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају доставити у понуди 

овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра, не старијег од 6 мјесеци од 

истека рока за подношење понуда, или овјерену фотокопију рјешења о регистрацији, не 

стaрије од  6 мјесеци од истека рока за подношење понуда. 

Уговорни орган ће  примјењивати преференцијални третман домаћег у складу са  

Одлуком Вијећа/Савјета министара о обавезном кориштењу преференцијалног третмана 

Понуде се достављају на адресу уговорног органа, Гундулићева 31, Протокол, најкасније 

до дана 03.04.2020. године до 11:00 сати. Све измјене и допуне понуде се достављају на 

начин као и понуда, у року који је наведен. Све исправке уписаних јединичних цијена и 

цијена које се добију множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене 

потписом понуђача,уз назнаку датума када је исправка вршена. Понуђач мора доставити 

понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. 
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                 Мр Ирена Јолџић 

Анекс 1  
 
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ  
Број набавке: 01-404.2-6/20 
  
УГОВОРНИ ОРГАН:  
ЈУ '' Центар за социјални рад'' Бања Лука 
 
 1 ПОНУЂАЧ :  
 
*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 се и податак да је то представник групе понуђача. 
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача  у смислу поступка јавне набавке. 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну набавку)  
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 број: 01-404.2-6/20, коју сте покренули и дана 01.04.2020. године, 
достављамо понуду и изјављујемо сљедеће:  
 
1.У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ...................... (број 
набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, 
без икаквих резерви или ограничења. 
 
 2.Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба, у 

складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења.  

3.Цијена наше понуде за један пакет(без ПДВ-а) је_______________________________КМ 

   Цијена наше понуде за 1500 пакета ( без ПДВ-а) је _____________________________КМ 

   Попуст који дајемо на цијену понуде за 1500 пакета  (безПДВ-а)  је________________КМ 

   Цијена наше понуде (без ПДВ-а) за 1500 пакета, са укљученим попустом је_________КМ 

  ПДВ на цијену понуде за 1500 пакета(са урачунатим попустом)___________________КМ 

  Укупна цијена за уговор( 1500 пакета) са Пдв-ом и попустом је___________________  КМ 
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У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу са 

захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове Изјаве и 

Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену понуде.   

4.Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% 

понуђених роба за извршење овог уговора је / није из БиХ/50%. 

5.Ова понуда важи ____________________________ дана.  

6.Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се:  

а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, који су тражени 

тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој 

понуди;  

 
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: 

{..................................................} 

Потпис овлаштеног лица: {.........................................} 

Мјесто и датум: {...............................................................} 

Печат предузећа: 
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Анекс 2 

 Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка а)  Закона о јавним набавкама 

(„СлужбенигласникБиХ“, 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 

______________________ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне 

набавке____________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни 

орган_________________________________________ (Навести тачан назив уговорног 

органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено 

обавјештење) број:________________________ у„Службеном  гласнику БиХ“ број: 

______________________, а у складу са чланом 45. став (1)  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; 

 

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају 
додјеле уговора  достави  документе из члана 45. став (2) тачка а) на захтјев уговорног 
органа и у року којег одреди уговорни орган 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 БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична 
способност из члана 45 став 1 тачка а. 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 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 

ИЗ ЧЛАНА 52 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

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 
____________________________________________________________________                                         
(улица и број), као  понуђач у поступку јавне набавке_______________________________ 

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

___________________________________________ (навести тачан назив уговорног 
органа), а за коју је објављено обавјештење о јавној набавци на сајту уговорног органа,  у 
складу са чланом 52.став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и 
кривичном одговорности 

ИЗЈАВЉУЈЕМ  

  

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 службеном 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, нити обећао дар, или неку другу повластицу службеном 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 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 јавних набавки.  
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   Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична  
дјела примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 
дужности утврђене у Кривичним законима БиХ.  

 Изјаву дао: ________________________________________  

 Мјесто и датум давања изјаве: ________________________________________  

 Потпис и печат надлежног органа: ________________________________________  
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Анекс 4 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ                                               

Назив понуђача:............................................................... 

Понуда број:.....................  

 

 

РБ 

 

 

РОБА 

 

ЦИЈЕНА 1 

ПАКЕТА БЕЗ 

ПДВ-А 

(ИЗРАЖЕНА У 

КМ) 

 

ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ ЗА 

1500 

ПАКЕТА БЕЗ 

ПДВ-А 

(ИЗРАЖЕНА 

У КМ) 

 

ПОПУСТ КОЈИ 

ДАЈЕМО НА 

ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

ЗА 1500 ПАКЕТА  

    ( БЕЗ ПДВ-А) 

(ИЗРАЖЕНА У КМ) 

 

ЦИЈЕНА 

ПОНУДЕ ЗА 

1500 

ПАКЕТА СА 

УКЉУЧЕНИ

М 

ПОПУСТОМ                     

( БЕЗ ПДВ-

А) 

(ИЗРАЖЕНА 

У КМ) 

 

ПДВ НА 

ЦИЈЕНУ 

ПОНУДЕ ЗА 

1500 

ПАКЕТА  (СА 

УРАЧУН 

АТИМ 

ПОПУСТ 

ОМ)     

(ИЗРАЖЕНА 

У КМ) 

 

УКУПНА ЦИЈЕНА  СА 

УРАЧУНАТИМ  

ПОПУСТОМ И  

ОБРАЧУНАТИМ  

ПДВ-ом ЗА 

 1500 ПАКЕТА              

(ИЗРАЖЕНА У КМ) 

1 Пакети 

према 

техн.сп

ецифи

кацији 

 

 

 

 

     

              Потпис понуђача 

        ________________________ 
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Анекс 5 

 

Техничка спецификација - састав 1 пакета 

 

          Назив робе         Количина 

1. Уље          2 литра 

2. Шећер          1 кг 

3. Со          1 кг 

4. Брашно          5 кг 

5. Млијеко          5 л 

6. Рижа          1 кг 

7. Јаја          10 ком 

8. Тјестенина            2 ком 

9. Месни нарезак          10 ком 

10. Паштета           5 ком 

11. Готова супа           5 ком 

12. Чај 2 Паковања 

13. Кекс          1 ком 

14. Кафа          ½ кг 

15. Тоалет папир         10 ком 

16. Сапун          3 ком 
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Анекс 6 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви 

страница с тим 

информацијам

а у понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација 

Временски период у 

којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

Потпис и печат добављача 
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Анекс  7 

У  Г  О  В  О  Р 
О  

КУПОПРОДАЈИ РОБЕ – 1500 ПАКЕТА ЗА ПОМОЋ УГРОЖЕНИМ ЛИЦИМА  

 

 

Уговор је закључен у Бањој Луци дана __.__.2020. године између: 

  

__________ ( Назив понуђача) Вл. __________, Улица  ___________________,                                           

______________( мјесто), ПИБ: ______________, ЈИБ: __________________, жиро рачун број: 

_______________________ код _____________________ Банке,  с једне стране, кога заступа 

_______________________ ,  

( у даљем тексту: Продавац), 

и 

ЈАВНЕ УСТАНОВЕ „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД“ БАЊА ЛУКА, са сједиштем у Улици 

Гундулићевој број 31, 78 000 Бања Лука, ЈИБ: 4400973680008; матични број: 01101242; 

шифра дјелатности: 88.99; трезорско пословање, с друге стране, кога заступа овлашћено 

лице  ДИРЕКТОР  мр Ирена Јолџић 

      (у даљем тексту: Купац). 

Члан 1. 

 

      Овим Уговором  Продавац се обавезује да Купцу  испоручи робу ( 1500 пакета), у 

договореним количинама ( броју пакета) и договореној динамици ( сукцесивно), а у складу 

с понудом број: 01-404.2-6/20 од дана ___.___._____. године,  те у складу са Одлуком о 

додјели уговора број: _______________од __.__.2020. године. 

 

Члан 2. 

 

     Цијену робе се одређује на основу достављене понуде у поступку јавне набавке број: 

01-404.2-6/20, проведеној путем преговарачког поступка без објаве обавјештења. 
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Члан 3. 

 

     Продавац се обавезује да Купцу испоручи пакете по достављеној спецификацији, 

сукцесивно по потреби и наруџби  купца, а у коначници у укупној количини од 1500 

пакета. Наведена спецификација је саставни део Уговора. 

     Купац је дужан да сваки пут приликом преузимања робе изврши квантитативан пријем 

и нема право на накнадне примједбе у погледу количине примљене робе. 

     Купац је дужан да примједбе због видљивих недостатака саопшти Продавцу у тренутку 

преузимања робе. 

     Ако Купац накнадно открије скривени недостатак на производу, захтјев треба 

поднијети у писаној форми, у року од осам (8) дана, од дана преузимања робе. 

 

Члан 4. 

 

     Преузимање робе се врши у продајним просторијама Продавца, уколико се уговорне 

стране другачије не договоре.  

 

Члан 5. 

 

    Превоз робе дужан је да обезбиједи Купац, ако се уговорне стране другачије не 

договоре. 

Члан 6. 

 

       Продавац се обавезује да Купцу састави исправу - рачун за продату робу, на мјесту и у 

вријеме купопродаје, за сваку појединачну купопродају.  

 

Рачун мора да садржи: 

   1. назив, адресу и ПИБ обвезника-издаваоца рачуна (продавца), 

   2. адресу продајног мјеста, датум издавања и број рачуна, 

   3. назив, адресу и ПИБ обвезника - примаоца рачуна (купца), 

   4. врсту и назив добра (робе), јединицу мјере, количину, 

   5. датум промета добара и висину авансног плаћања, 

   6. износ основице за обрачун ПДВ по пореским стопама, 

   7. ознаку пореске стопе и износ ПДВ, 

   8. вриједност евидентираног промета по врсти добра (робе), 

   9. укупну вриједност евидентираног промета, 

 10. потпис и печат обвезника, 

 11. напомену о пореском ослобађању.  
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Члан 7. 

 

      Дужничко-повјерилачки однос настаје даном преузимања робе у продајном објекту Продавца, 

а Купац је дужан да преузету робу плати у року од 30 дана од дана преузимања, у зависности од 

врсте робе, на жиро рачун Продавца број: ___________________ код ____________ Банке, жиро 

рачун број: ______________________ код _____________ Банке, жиро рачун број: ______________ 

код  ________________ Банке Бања  Лука. 

              Члан 8. 

 

     Купац је дужан да испоручену робу ( пакете) плати путем платног налога - 

безготовински.  

 

 

Члан 9. 

 

       Купац је дужан да приликом измирења обавеза према Продавцу, наведе број рачуна 

који плаћа, а уколико то не учини, сагласан је да Продавац уплатама у којима није 

наведена сврха,  затвори  рачуне по редоследу доспјећа. 

 

 

Члан 10. 

 

       Купац се обавезује да за евентуално неблаговремено плаћање преузете робе плати 

Продавцу затезну камату у складу са законом. 

 

Члан 11. 

 

Овај Уговор се закључује за вишекратну ( сукцесивну) испоруку пакета, а ступа на снагу 

даном потписивања, од када се и примјењује. 

 

             

 

Члан 12. 

 

              Овај Уговор се може раскинути уз обастрану сагласност уговорних страна или 

писменим отказом било које уговорне стране, уколико друга страна у већој мјери не 

испуњава обевезе утврђене овим уговором, уз отказни рок од 30 дана од дана достављања 

писменог отказа, уз обавезу измирења потраживања насталих до дана раскида овог 

Уговора. 
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Члан 13. 

 

       На међусобне односе уговорних страна који нису регулисали овим Уговором 

примјењиваће се одредбе  Закона о облигационим односима. 

 

Члан 14. 

 
       У случају спора око примјене овог уговора, уговорне стране ће настојати да исти споразумно 

ријеше, у противном надлежан је Окружни привредни суд у Бањалуци. 

Члан 15. 

 

       Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истовјетних примјерака од којих 2 (два) задржава 

Продавац, а 4 (четири) Купац. 

 

 

      За   П Р О Д А В Ц А            За   К  У  П  Ц  А 

     

    ____________________                        _________________ 
                                                                                                                              мр Ирена Јолџић 

 

 

Број Уговора: ________________                           Број Уговора: 01-571.02-1-__/20 

 

У Бањалуци, дана  ____________________                У Бањалуци, дана 01.04.2020.године. 
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