
 

 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА 
БАЊА ЛУКА   
 

 
 

                Број: 1383/15 
                Дана: 03.11.2015.год. 

 

 
Југ Богдана 4-6  тел: 051/433-620,  051/433-622 

 

                

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде за јавну набавку услуга: давање правних 

савјета и пружање правне помоћи у вези са индиректним порезима и сачињавање 

правних лијекова на Рјешења управе за индиректно опорезивање 

 

 На основу члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени 

гласник БиХ” број 39/14; у даљем тексту Закон) и одредаба Правилника о поступку 

додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник БиХ” број 104/14), позивамо вас да доставите понуду у оквиру позива за 

достављање понуда за јавну набавку услуга давање правних савјета и пружање правне 

помоћи у вези са индиректним порезима и сачињавање правних лијекова на Рјешења 

управе за индиректно опорезивање. Поступак ће бити проведен у складу са  Законом,  

подзаконским актима и овим позивом. 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

 

1.1. Подаци о уговорном органу 

Назив: „Центар за развој и унапређење села“  Бања Лука  

Адреса: Југ Богдана број 4-6 , 78000   Бања Лука 

ЈИБ: 4401470710003 

Телефон: 051/433-620 

Факс: 051/433-631 

Web stranica: www.crusbl.org 

    1.2. Све информације  у вези са овим поступком можете добити од лица која су 

овлаштена    да воде комуникацију у име уговорног органа са понуђачима:  

Винка Каламанда ,Тел/фах:051/433-631, и е-маил адреса: vinka.kalamanda@yahoo.com  и 

Љиљана Савановић. 

 

У тренутку покретања овог поступка јавне набавке не постоје привредни субјекти с којима  

је овај орган у сукобу интереса и са којима не може  закључивати  уговоре о предметној 

набавци  у смислу члана 52. Закона. Попис привредних субјеката са којим је уговорни орган 

у сукобу интереса. 

 

Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између одређеног 

привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 52. 

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

Закона о јавним набавкама, коју су понуђачи дужни потписати и доставити у понуди.  

 

 

2. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Предмет јавне набавке је услуга давање правних савјета и пружање правне 

помоћи у вези са индиректним порезима и сачињавање правних лијекова на 

Рјешења управе за индиректно опорезивање који се воде пред управом за 

индиректно опорезивање. 

   Образац за цијену понуде  (спецификација услуга) налази се у прилогу ове тендерске    

   документације -   АНЕКС  1 – образац за цијену понуде. 

http://www.crusbl.org/
mailto:vinka.kalamanda@yahoo.com


 

2.2. Набавка је покренута Одлуком уговорног органа број: 1370/15-О   од 

29.10.2015.године. 

2.3. Врста уговора о јавној набавци: јавна набавка услуга из анекса  II дио Б Закона 

2.4. ЈРЈН  ознака:  79100000-5    

2.5. Уговор се закључује  у трајању од годину дана  од дана потписа уговорних 

страна (односно до рјешавања спора са управом за индиректно опорезивање). 

2.6. Мјесто вршења услуга је град Бања Лука.  

2.7. Начин вршења услуга:  Сукцесивно према потребама  уговорног органа  

2.8. Процијењена вриједност јавне набавке износи 6.000,00 КМ  

2.9. Плаћање ће се вршити у складу са трезорским системом плаћања жирално, у 

року од 30 дана од дана испостављања фактуре по завршеној услузи. 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

 

3.1. Квалификацијски услови које понуђачи морају испунити да би 

учествовали у предметном поступку јавне набавке: 

а) да је регистрован за обављање предметне дјелатности 

б) да је специјализован за  пружање услуга из области индиректних пореза у 

управном поступку који су предмет набавке –техничка и професионална 

способност 

 

3.2. Потрбни докази 

 

а) Извод из судског регистра или други еквивалентан документ издат од стране  

надлежног органа  којим се доказује право на обавњаље предметне дјелатности 

у смислу члана 46.Закона не старије од 6 мјесеци од истека рока за подношење 

понуда (оригинал или овјерену фотокопију Рјешења)  

Копију Рјешења адвокатске коморе 

б) Доказ о техничкој и професионалној способности: Списак извршених уговора 

(најмање 2 уговора у вриједности од по 5.000,00 КМ) у складу са чланом 48.став 

2. Закона а који су у вези са предметом набавке за период не дужи од  три 

године, уз потврду о њиховој реализацији коју даје друга уговорна страна . 

Потврда треба да садржи:  

а) назив и сједиште уговорних страна или привредних субјеката; 

б) предмет уговора; 

ц) вриједност уговора;  

д) вријеме и мјесто извршења услуга; 

е) наводе о уредно извршеним уговорима.  

 

У складу са чланом 45. став (5) Закона, уговорни орган може одбити понуду и уколико 

утврди да је понуђач био крив за тежак професионални пропуст почињен током 

периода од три године прије почетка поступка, а који уговорни орган може доказати 

на било који начин, посебно, значајни и/или недостаци који се понављају у извршењу 

битних захтјева уговора који су  довели до његовог пријевременог раскида, настанка 

штете или других сличних посљедица, због намјере или немара привредног субјекта, 

одређене тежине. 
Само оним кандидатима чије квалификације задовољавају  услове уврђене у овој 

тендерској документацији ће бити дозвољено да наставе поступак предметне набавке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. ЗАХТЈЕВИ  ПО  ПИТАЊУ  ЈЕЗИКА    

 

Понуда и сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и 

уговорног органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и 

Херцеговини. Пратећа документација, штампана литература, брошуре, каталози или 

слично које доставља понуђач  не морају бити преведени. 

   

5.  ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 

 

5.1.  Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових понуда. 

       Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

 

 5.2.  Понуда се израђује на начин да чини цјелину и мора бити написана неизбрисивом 

тинтом. Исправке у понуди морају бити израђене на начин да су видљиве и 

потврђене потписом понуђача, уз навођење датума исправке. Сви листови  понуде 

морају бити чврсто увезани на начин да се онемогући накнадно вађење или уметање 

листова. Дијелови понуде као што су узорци, каталози, медији за похрањивање 

података исл. који не могу бити увезани, понуђач обиљежава називом и наводи у 

садржају понуде као дио понуде. Све стране понуде морају бити нумерисане на 

начин да је видљив редни број странице или листа, у складу са чланом 8. став (6) и 

(7) Упутства за припрему модела тендерске документације и понуда. Ако понуда 

садржи штампану литературу , брошуре, каталоге исл.који имају изворно нумерисане 

бројеве онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно.  

         Напомена: Спирални увез није чврст увез. Под чврстим увезом подразумијева се  

понуда укоричена у књигу или понуда осигурана  јемствеником.  

 

5.3 Понуда се доставља у оригиналу.  

Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа: ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ СЕЛА, Бања Лука  ул. Југ Богдана број 4-6 , 78000 Бања Лука 

 путем поште или предајом директно на протокол- писарницу.  

На коверти понуде мора бити назначено: 

 - назив и адреса уговорног органа, 

 - назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте, 

 - евиденцијски број набавке , 

 - назив предмета набавке 

 - назнака „не отварај“. 

 

Није дозвољено подношење алтернативних понуда. 

 

     5.4. Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за 

достављање понуда. Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна 

понуда, са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може 

у истом року одустати од своје понуде, достављањем уговорном органу писане изјаве. 

Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, са назнаком да се ради о 

одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу неотворена. 

5.5 Понуђачи могу направити списак информација (попуњен по шеми која се налази у 

анексу 3)  које би се требале сматрати повјерљивим.  

 

У колико понуђач не достави образац или достави непопуњен образац повјерљивих 

информација, значи да исте нема и његова понуда по том основу неће бити 

проглашена неприхватљивом. Ако понуђач означи повјерљивим податке који се у 

складу са чланом 11.  Закона не могу прогласити повјерљивим, уговорни орган их 

неће сматрати повјерљивим, а понуда добављача неће бити одбијена. 

 

Понуде морају важити 30 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.  



 

6.  САДРЖАЈ  ПОНУДЕ:  

 

- Попуњен образац за цијену понуде – спецификација услуга, АНЕКС 1  

- Доказ из тачке  3.2. под а) и б) 

- Потписан примјерак Изјаве о сукобу интереса из чл. 52. став 2)ЗЈН-а, АНЕКС 2 

- Образац-списак повјерљивих информација, ако понуђач има таквих информација 

у складу са тачком 5.5. овог позива,  АНЕКС  3 

 

7. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ  ПОНУДА И ПРЕГОВОРИ 
 

7.1. Рок за достављање  понуда је 09.11.2015. године у 12:00 сати.  

      Отварање понуда ће се извршити у просторијама  Центра за развој и унапређење 

      села  Бања Лука  у 12:15 сати истог дана. 

7.2. Уговорни орган ће извршити провјеру испуњености квалификационих 

услова утврђених овим позивом, о чему се сачињава записник који садржи све  

            релевантне чињенице и доставља понуђачима који нису  испунили  

            квалификационе услове. 

7.3. Само понуђачи који буду испуњавали квалификационе услове ће бити позвани 

       на преговоре према редослиједу подношења понуда који ће утврдити уговорни  

       орган. Преговори ће се одржати у просторијама уговорног органа. 

7.4. Предмет преговора ће бити: цијена, начин извршења услуга, услови извршења,   

посебности техничке спецификације и друге теме релевантне за ваљано 

извршење предметних услуга, а према списку питања која прави уговорни 

орган и иста се постављају свим понуђачима у поступку преговора. 

7.5. Преговорима могу приступити понуђачи или њихови овлаштени представници,  

       што доказују званичном пуномоћи за учешће у предметним преговорима у име 

            привредног субјекта – понуђача. 

7.6. Резултати преговора се биљеже у посебан извјештај који потписују чланови  

       комисије и понуђач. 

7.7. Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија „најнижа цијена“ у складу 

           са чланом 64. Закона. Цијена мора бити изражена у конвертабилним маркама.  

7.8. Овај позив је објављен на Интернет страници  Центра за развој и унапређење 

     села Бања Лука– : www.crusbl.org. С обзиром да уговорни орган не располаже   

      подацима који су понуђачи преузели позив са наведене интернет странице, све   

      евентуалне измјене, допуне или појашњења ће бити објављени на истој, те ће се 

     понуђачи сматрати обавјештеним о наведеном даном објаве. 

 

8. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ  

 

Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа  о резултату поступка 

јавне набавке у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке, поштом, факсом или 

непосредно. 

Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће доставити понуђачима 

одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка као и записник о 

прегледу понуда.  

 

9. ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

 

У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби 

Закона или подзаконских аката, право на жалбу понуђача се може искористити на 

начин и у року  прописаним чланом 99. и 101. Закона. Жалба се изјављује уговорном 

органу у писаној форми директно или препорученом пошиљком.  

 

 

 

 

 

http://www.crusbl.org/


 

Анекси:  

 

Анекс 1  - Образац за цијену понуде 

Анекс 2  - Изјава у вези члана 52. Закона 

Анекс 3 – Образац повјерљивих информација 

 

 

 

Доставити:  

1. Протокол  

2. а/а 

3. евиденција 

 

 

 

 

 

                                                                               ДИРЕКТОР:  

                                                                           Проф.др Миленко Шарић 

                                                                                             ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                                  АНЕКС 1 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА 

 

               Пружање услуга: давање правних савјета и пружање правне помоћи у 

вези са индиректним порезима и сачињавање правних лијекова на Рјешења 

управеза индиректно опорезивање 

                                                                                                                

Назив понуђача:________________________ 

Сједиште:         ________________________ 

Улица И број:__________________________ 

ЈИБ:              __________________________ 

Понуда број: _____________ од ___________ 

                  

 Р/

б                               -опис услуга  количина 

јединична 

цијена по 

ставки 

без ПДВ-

а 

Укупна 

цијена по 

ставки без 

ПДВ-а 

1. 

Давање правних савјета и пружање 

правне помоћи у вези са индиректним 

порезима 

  

  

  

1 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2. 

Сачињавање правних лијекова на 

Рјешења управеза индиректно 

опорезивање 

 

                 1 

  
Укупна  цијена  без  ПДВ-а  

 

                                           Попуст  

 

                                      Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

 

                                         ПДВ  17%  

 

                Укупна цијена са ПДВ-ом 

 

 

 

  Потпис добављача: _______________________   М.П  

НАПОМЕНА: 

 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 

цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган 

треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне 

трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између појединачних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са појединачним цијенама. 

4. Појединачна цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 

исправљати. 
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                                                            ПИСМЕНА ИЗЈАВА                                            

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

 

 

Ја, ниже потписани ___________________________(Име и презиме), са личном картом 

број: __________________ издатом од _____________________, у својству представника 

привредног друштва ______________________________________________ (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 назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

___________________________________________ (Навести тачан назив уговорног 

органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци, а у складу са чланом 52. 

став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу 

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 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 свог службеног овлаштења, радње које би 

требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 

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

набавкама. 

5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 

предмета поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело 

давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности 

утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине. 

 

Изјаву дао: 

__________________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: 

__________________________ 

 

Потпис и печат надлежног органа:                                   М.П. 

___________________________ 
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   ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви 

страница с тим 

информацијама 

у понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација 

Временски период 

у којем ће те 

информације бити 

повјерљиве 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Потпис и печат добављача 

_______________________ 

 

 

Напомена: 

Повјерљивим информацијама се не могу сматрати информације прописане чланом 11. 

Закона. 

                              

 

 

 

                                                                                                                


