
 

 
 

Број: 240/22 
Датум: 31.01.2022. године 
 
 

Предмет: Позив за достављање понуда за набавку услуга правног посредовања и 
заступања Јавне установе Спортски центар „Борик“  

(Анекс II дио Б Закона о јавним набавкама) 
 

Поштовани,   
 
у име уговорног органа Јавне Установе Спортски Центар „Борик“, позивамо Вас да 
доставите понуду у којој ће те исказати спремност за пружање услуга правног 
посредовања и заступања. 
Процедура јавне набавке на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о 
јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласних Босне и Херцеговине“, 
број: 39/14) ће се обавити у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о 
услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
66/16), у даљем тексту Правилник. 
 
 
1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
1.1. Подаци о Уговорном органу 
 
Уговорни орган: Јавна установа Спортски центар „Борик“ 
Адреса: Алеја Светог Саве 48  
ИДБ: 4400857690004 
Телефон: 051/257-136  
Факс: 051/257-146 
Web адреса: www.scborik.com 
 
1.2. Подаци о лицима задуженим да воде комуникацију у име уговорног органа са 
понуђачима 
 
Контакт особа: Милка Девушић и Саша Радукић 
Телефон: 051/257-136  
Факс: 051/257-146 
Web адреса: javnenabavke@scborik.com 

Понуђачи се упозоравају да све информације у вези са поступком ове набавке (увид и 
преузимање Позива за достављање понуда, захтјев за појашњење и друге информације) 
могу да добију искључиво од надлежне контакт особе из ове тачке у противном други 
начин кореспонденције уговорни орган не сматра валидним. 

Цјелокупна комуникација и размјена информација (коресподенција) уговорног органа и 
понуђача треба се водити у писаној форми, на начин да се иста доставља поштом или 
лично на адресу назначеној у овом Позиву. 
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Изузетно комуникација између уговорног органа и понуђача може се водити и путем 
факса или е-маил-а на број и адресу назначену у овом Позиву. 
 
2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  
 
2.1. Предмет набавке су услуге правног посредовања и заступања сходно потребама 
уговорног органа. 
Услуге, између осталог, подразумијевају: 
- пружање адвокатских услуга заступања пред домаћим правосудним и управним 
органима и организацијама, те другим органима и организацијама које врше јавна 
овлашћења, 
- састављање писмених поднесака и исправа (тужби, приједлога за извршење, 
приговора, одговора на тужбу и других писмених поднесака и исправа), 
- улагање редовних и ванредних правних лијекова, састављање уговора, поравнања, 
изјава, општих и појединачних аката, и других исправа,  
- посредовање у циљу закључења правног посла или мирног рјешавања спорова и 
спорних правних односа,   
- давање правних мишљења у вези примјене прописа који се односе на рад и пословање 
уговорног органа, те учествовање у изради општих или појединачних правних аката 
уговорног органа по захтјеву уговорног органа, 
- давање правних савјета за рачун и потребе уговорног органа, 
- пружање и других облика правне помоћи који су везани за рад уговорног органа. 
 
2.2. Ознака из ЈРЈН: 79110000-8 – услуге правног савјетовања и заступања. 
 
2.3. Уговорни орган задржава право да према потреби закључи уговор о заступању са 
било којим понуђачем који достави понуду у року из тачке 4. овог позива, а избор ће се 
вршити у складу са тачком 5. овог позива.  
Услуге ће се пружати сукцесивно према потребама уговорног органа до истека 
средстава, тј. вриједности уговора, а најдуже у периоду од годину дана. 
Плаћање услуга вршит ће се према Тарифи о наградама и накнади трошкова за рад 
адвоката или према понуди понуђача у року од 15 дана по пријему уредно 
испостављене фактуре и сходно закљученом уговору. 
 
2.4. Мјеста извршења услугa: надлежни Судови и друге институције и органи на 
подручју Босне и Херцеговине по захтјеву Наручиоца. 
 
2.5. Процјењена вриједност набавке за период током којег ће се набављати предметна 
услуга: 15.000,00 КМ без ПДВ-а.  
 
2.6. Предвиђа се могућност закључења више уговора са више извршитеља (заступника) 
зависно од потреба уговорног органа које зависе од почетка и врсте поступка, а 
максимално до износа процјењене вриједности набавке.  
 
3. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 
Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују да 
испуњавају услове тражене захтјевом за доставу понуда: 
 
а) Попуњен Образац за достављање понуде – услуге, који је дат у позиву за достављање 
понуде (у прилогу Анекс 1); 
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б) Доказ (документ) о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком 
регистру у земљи у којој је понуђач основао фирму, а којим се доказује његово право да 
се професионално бави одређеном дјелатношћу која је предмет ове набавке (члан 46. 
Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и 
Херцеговине“, број: 39/14). 
Понуђачи морају бити уписани у именик Адвокатске коморе према сједишту понуђача 
Као доказ о испуњавању услова из члана 46. ЗЈН, понуђачи су обавезни доставити: 

 Оригинал или овјерену копију Одлуке о упису у именик адвоката 
 Овјерена копија Адвокатске легитимације (ИД); 

 
в) Попуњену и овјерену (од стране надлежног органа, орган управе или нотар) Изјаву у 
вези са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама да није нудио мито нити 
учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци, која је дата 
у позиву за достављање понуде  (у прилогу Aнекс 2); 
 
4. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА И РОК 
 
Понуде се припремају и подносе у складу са Позивом уговорног органа и 
документацијом за предметну набавку, у прилогу. Понуђач подноси понуду непосредно 
или путем поште, у затвореној коверти или кутији, овјереној печатом, на адресу 
протокола уговорног органа: Алеја Светог Саве 48, 78000 Бања Лука и то најкасније до 
31.12.2022. године до 12:00 часова, са назнаком: 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПРАВНОГ ПОСРЕДОВАЊА И ЗАСТУПАЊА 
ЈУ СЦ  „БОРИК“ –  НЕ ОТВАРАЈ“. 

На полеђини (прикладном мјесту) пошиљке мора бити назначен назив и адреса 
понуђача. 

Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са 
сигурношћу уврдити да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. 
Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде 
приспјеле на протокол уговорног органа, без обзира на начин и вријеме слања. 
Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене 
понуђачу, уз назнаку да су неблаговремено приспјеле. 

 
5. ОЦЈЕНА ПОНУДА: 
  
Сходно члану 10. став (2) Правилника, уговорни орган ће избор између 
квалификованих понуђача вршити на основу својих потреба, цијенећи специфичност и 
комплексност спорова, специјалност за конкретну правну област (кривично, 
радноправно, стварно и др. право), досадашње искуство у судским предметима и 
понуђене услове из благовремено достављених и прихватљивих понудa. 
 
6. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ: 
 
Уговорни орган ће Одлуку о избору понуђача доставити на начин прописан одредбама 
закона и подзаконског акта који регулише ову област – Правилник о поступку додјеле 
уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама. 
 
Обавјештење о додјели Уговора објавит ће се у складу са чланом 74. став (2) Закона. 





 

 
 

 

 
 

 
ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ ПРАВНОГ ПОСРЕДОВАЊА 

И ЗАСТУПАЊА 
 
 
ПОНУЂАЧ: ....................................................                                                                                                     

 
 

Број:______________  
Датум:_____________ 
 
 
Уговорни орган: 
Јавна установа Спортски центар „Борик“ 
Ул. Алеја Светог Саве 48 
78 000 Бања Лука 
 
 
ДОСТАВИО: (Према слиједећој табели) 
 

 Име / имена понуђача Потпис 

Главни 
понуђач* 

  

Члан групе 
понуђача* 

  

Итд… *   

 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за ову понуду) 
 

Име и 
презиме 

 

Адреса  

Телефон  

Факс  

Е-маил  

 
 
 
 
 
 
 

 Анекс 1 

Страна 1 од 2 



 

 
 

 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 
У одговору на Ваш Позив за достављање понуда, Ми, доле потписани, овим 
изјављујемо сљедеће: 
 
Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Позива, број: 
240/22 од 31.01.2022. године. 
 
Овом Изјавом прихватамо одредбе Позива у цјелости, без икаквих резерви или 
ограничења за  пружање услуга правног посредовања и заступања наведених у Вашем 
позиву.  
 
Нудимо пружање услуга, у складу са условима из Позива за достављање понуда и 
утврђеним роковима, временском периоду без икаквих резерви или ограничења. 
 
Понуђач је упознат, прихвата и доставља понуду и све доказе који су захтијевани и 
наведени у Позиву за достављање понуда. 
 
Уз понуду је достављено сљедеће: 
[Попис достављених докумената, са називом истих] 
 
1. _________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________ 
 
 
 

           М.П.           
                                                                                             ПОНУЂАЧ 

                                                            
                                                                                               ___________________________ 
                                                                                                            (име и презиме) 
   
                                          
  ____________________________ 
                                                                                                                    (потпис) 

 

 

 

 

 

 

Страна 2 од 2 



 

 
 

 

 

 

ПИСАНА ИЗЈАВА 

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

 

Ја, нижепотписани _____________________________(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. 
ставом (2) Закона о јавним набавкама о  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 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 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 постпука јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично 
дјело давања 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: ___________________  М.П. 

Потпис и печат надлежног органа:___________________   

Страна 1 од 1 

      Анекс 2 


