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ПРЕДМЕТ:   Позив за достављање понуда за Набавку адвокатских услуга. -   

 

Поштовани, 

МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем тексту: 

уговорни орган) на основу члана 8. став 2. Закона о јавним набавкама БиХ ( „Службени 

гласник БиХ“ број 39/14) и у складу са Правилником о поступку додјеле уговора о услугама 

из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 104/14 И 66/16) 

покреће поступак додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама. 
 
 

1. Подаци о поступку јавне набавке 
 

Врста поступка јавне набавке је поступак јавне набавке за додјелу уговора о услугама из 

Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама БиХ, уз закључење уговора са једним 

понуђачем. 
 

Врста уговора о јавној набавци услуге је Уговор о вршењу адвокатских услуга. 
 

  Период на који се закључује уговор је: 
-  До правноснажности судске одлуке по изјављеним ванредним правним лијековима у 
   судским споровима по тужби ,,Милекс“ д.о.о. Милићи  (61-O-Ps-011580-17 PS, всп:  
   153.905,00 КМ) и по тужби А.Д. ,,Боксит“ Милићи (бр. Предмета: 61-О-Ps-011581-17PS,  
   всп: 1.670.773,13 КМ); 
- 1 (једна) година са сукцесивним пружањем услуга према потребама уговорног органа у  
   свим осталим судским споровима и другим специфицираним адвокатским услугама за  
   рачун Уговорног органа. 
 

Укупна процијењена вриједност набавке је 60.000,00 КМ, без урачунатог ПДВ-а, у складу са 

финансијским планом и планом јавних набавки. 
 

Уговорни орган: МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина 
Контакт-особа: Југослав Деспотовић 
Адреса: Мајевичка бр. 97, 76 300 Бијељина 
Идентификациони број: 4400358420004 
Телефон:(055) 226-700 локал 2; Факс :(055) 203-428. 
Електронска пошта (е-маил): jugoslav.despotovic@elektrobijeljina.com 
Интернет адреса (wеб): www.elektrobijeljina.com 
ЈРЈН: 79100000-5 – Правне услуге 
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2. Предмет набавке 
 

2.1. Предмет јавне набавке је вршење адвокатских услуга на основу потреба уговорног 

органа, предвиђених у финансијском плану - буџету и планом јавних набавки уговорног 

органа, а које подразумјевају сљедеће: 
 

• заступање у поступку по тужби „Боксит“ а.д. Милићи који се води пред Окружним 

привредним судом у Источном Сарајеву у предмету број: 61-О-Ps-011580-17PS, ради 

накнаде штете у износу од 1.600.000,00 КМ, увећано за износ законске затезне 

камате и трошкова поступка и тужби „Милекс“ д.о.о. Милићи који се води пред 

Окружним привредним судом у Источном Сарајеву у предмету број: 61-О-Ps-011581-

17PS, ради накнаде штете у износу од 500.000,00 КМ увећано за износ законске 

затезне камате и трошкова поступка, које заступање подразумијева заступање пред 

Окружним привредним судом у Источном Сарајеву, Вишим привредним судом у 

Бања Луци, Врховним судом РС, Уставним судом БиХ, све до правоснажног 

окончања поступка, као и у поступцима по ванредним правним лијековима и 

апелацијама, 

• заступање у судским поступцима у којима је уговорни орган пасивно легитимисана 

страна, пред свим Основним судовима који припадају Окружном суду у Бијељини, 

Окружном суду Добој и Окружном суду у Источном Сарајеву, те подручју које припада 

Окружном привредном суду у Бијељини, Окружном привредном суду у Источном 

Сарајеву, Вишим привредним судом у Бања Луци, Врховним судом РС и Уставним 

судом БиХ, све до правоснажног окончања поступка, као и у поступима по ванредним 

правним лијековима и апелацијама,  
• Посредовање у циљу мирног рјешавања спорова и спорних правних односа,  
• Давање стручних правних мишљења у вези примјене прописа који се односе на рад и 

пословање Уговорног органа и предмет спорова 

• Давање правних савјета (у просторијама Уговорног органа у Бијељини) за рачун и за 
потребе Уговорног органа, као и друге правне послове који су везани за рад 
Уговорног органа (који се односе на поступке који су предмет набавке), 

• Одржавање редовних радно-консултативних састанака најмање једном мјесечно, а 
по захтјеву уговорног органа и чешће, у сједишту уговорног органа у Бијељини,  

• заступање на свим рочиштима пред судом, 

• састављање иницијалних аката, правних лијекова, поднесака, представки, приговора, 

те вршење свих других правних и фактичких радњи у поступцима. 
 
НАПОМЕНА: Понуда понуђача треба да обухвати све трошкове заступања и приступа на 

рочиштима, састављање правних лијекова, одговора на правне лијекове, заступање на 

одржаном рочишту и расправи по правном лијеку, у свим поступцима, пред судовима и 

другим органима, састављање исправа у вези са предметима у којима је адвокат 

пуномоћник, давање правних савјета и мишљења у вези са предметима у којима је адвокат 

пуномоћник у сједишту уговорног органа у Бијељини, разматрање списа, провјера 

правоснажности и извршности, прибављање исправа за уговорни орган, слање дописа и 

опомена, награду за вријеме, паушалну награду, трошкове превоза за потребе одласка на 

суђење и доласка у сједиште уговорног органа у Бијељину и евентуалног смјештаја у 

хотелима или другим одговарајућим објектима. 
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3. Услови за учешће и потребни докази 
 

3.1 Понуда треба садржавати слиједеће документе: 

 

• Образац за достављање понуде - Анекс 1;  
• Образац за цијену понуде - Анекс 2;  
• Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачке од а) до д) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број: 39/14) - Анекс 3;  
• Изјава да не постоје ограничења за учешће у поступку јавне набавке према 

Закону о јавним набавкама, члан 52. - Анекс 4;  
• Увјерење-потврда о упису адвоката код надлежне адвокатске коморе на 

основу 
члана 46. Закона о јавним набавкама – оригинал или овјерена копија  

• Рјешење УИО БиХ којим се доказује да је Адвокат ПДВ обвезник - оригинал 
или овјерена копија, 

 

3.2. Понуђачи требају уз понуду доставити документацију којом потврђују да испуњавају 

услове тражене овим захтјевом за доставу понуда. 

 
 

3.3. Техничка и професионална способност понуђача 
 

У сврху доказивања техничке и професионалне способности, понуђачи требају испунити 
сљедеће минималне услове: 
3.3.1. Искуство у заступању у најмање једном судском парничном поступку појединачне 

вриједности спора од минимално 1.500.000,00 КМ у посљедње 3 (три) године од дана 

достављања понуде. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача, по овом 

ставу,  ће се извршити на основу обичне копије одлуке суда или потврде суда о наведеном 

из које је видљиво да је да је понуђач био пуномоћник странке у конкретном поступку и из 

које је видљива вриједност спора. 

3.3.2. Одсуство посредног или непосредног сукоба интереса у посљедних годину дана од 

дана достављања понуда. Под сукобом интереса  ће се посебно сматрати ако је 

Понуђач имао у посљедњих годину дана судске спорове, или има активне судске спорове, у 

којима заступа стране против уговорног органа или је у тим поступцима био странка, 

односно ако заступа странке које су по било којем основу водиле или воде судски спор 

против уговорног органа у наведеном периоду, као и ако заступа њихова повезана лица. 

Сукоб интереса не смије да има ниједан од чланова групе понуђача и њихова повезана 

лица. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача, по претходном ставу,  ће се 

извршити на основу Изјаве о непостојању сукоба интереса, коју даје Понуђач  и сви чланови 

групе понуђача, овјерене од стране надлежног органа. - Анекс 6 

3.3.3. Доказ да пружалац услуга има на располагању најмање 5 адвоката који ће 

учествовати у извршењу уговора који је предмет набавке и који су уписани најмање 1 (једну) 

годину у надлежну Адвокатску комору, с обзиром на чињеницу броја тужби против уговорног 

органа на бази ранијих година, као и величину географског подручја и броја судова који су  
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надлежни у предметима против уговорног органа и које адвокати треба да истовремено 

покривају. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача, по овом ставу,  ће се 

извршити на основу достављених оригинала или овјерених копија Увјерења-потврде о 

упису адвоката код надлежне адвокатске коморе. 

 

 

3.4. ЕКОНОМСКО И ФИНАНСИЈСКО СТАЊЕ  

 

3.4.1. Што це тиче економског и финансијског стања, у складу са чланом 47. Закона, 

понуда ће бити одбачена ако понуђач не испуни сљедеће минималне критеријуме:  

 

a) укупан приход у посљедњој финансијској години (2017. година) односно од почетка 

пословања у предметном сегменту, ако је понуђач регистрован, односно почео са 

радом прије мање од једне године, не смије бити мањи од двоструког износа 

процијењене вриједности набавке (60.000,00 КМ);  Оцјена економског и финансијског 

стања, по овом ставу,  ће се извршити на основу биланса успјеха за посљедњу 

финансијску годину (2017. година), односно од почетка пословања у предметном 

сегменту, ако је понуђач  регистрован, односно почео са радом прије мање од 1 

(једне) године, уколико је објављивање пословног   биланса законска обавеза у 

земљи у којој је понуђач регистрован. Ако не постоји законска обавеза објаве 

биланса, понуђач ће доставити изјаву овјерену од стране надлежног органа. Ако 

понуду даје Група понуђача онда најмање један члан групе мора испуњавати услов 

из ове тачке тендерске документације. 

 

 

3.5. ГРУПА ПОНУЂАЧА 

 

3.5.1. У случају да понуду доставља група понуђача, уговорни орган  ће оцјену испуњености 

квалификационих услова од стране групе понуђача извршити на слиједећи начин: 

 

- група понуђача као цјелина мора испунити услове који су наведени у тачки 3.3.1. и 3.3.3. 

те  чланови групе понуђача морају доставити документацију којом доказују испуњавање 

постављених услова, на начин на који су предвиђени да се достављају докази; 

- услове који су наведени под тачком 3.1. а који се односе на испуњавање услова из члана 

45. Став (1) тачке од а) до д), члана 52. и 46. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

БиХ“ број: 39/14) и услове из тачке 3.3.2. мора испуњавати сваки члан групе понуђача 

појединачно, те сваки од  чланова групе понуђача мора доставити документацију којом 

доказује испуњавање постављених услова, на начин на који су предвиђени да се 

достављају докази; 

 

3.5.2. Група понуђача је удружење два или више понуђача које је правовремено доставило 

заједничку понуду. У случају достављања заједничке понуде,  чланови групе понуђача 

дужни су у склопу    понуду доставити оргинал или овјерену копију (овјерену од стране 

надлежног органа) правног акта о удруживању у Групу понуђача ради учешћа у овом 
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поступку јавне набавке (са периодом важења не мањим од периода важења заклјученог 

уговора о предметној набавци) Наведени правни акт мора садржавати: ко су чланови групе 

понуђача са тачним идентификационим елементима, назив (име и презиме особе/особа)    и  

 

сједиште свих понуђача који учествују у заједничкој понуди; потписе и печате свих  чланова 

групе понуђача; ко има право иступа, представлјања и овлашћење за потписивање уговора 

у име групе понуђача као и утврђену солидарну одговорност између чланова групе 

понуђача за обавезе које преузима група понуђача. Група понуђача не мора основати ново 

правно лице да би учествовала у овом поступку јавне набавке. 

 

 

4. Захтјеви по питању језика 

 

Понуда, сви документи и преписка у вези са понудом између добављача и уговорног органа 

морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Пратећа 

документација и штампана литература коју достави добављач могу бити написани на 

другом језику, у међународној употреби, под условом да се уз њих достави званичан 

пријевод релевантних дијелова на језику на којем је написана понуда. 

 
 

5. Припрема понуда 
 

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

Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

 

5.1.1. Понуђач не смије мијењати или надопуњавати текст тендерске документације и у 

поступку јавне набавке понуђач придржава се захтјева и услова из тендерске 

документације. 
 

5.2. Понуде се достављају на сљедећу адресу: МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП 
"Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, Ул. Мајевичка бр. 97, 76300 Бијељина, до 10.04.2018. 
године до 11:00 часова. Понуде требају бити откуцане или написане неизбрисивом тинтом. 
Сви листови понуде морају бити чврсто увезани, са означеним бројевима страница. Сви 
листови понуде требају бити парафирани или потписани од особе, односно особа које су 
овлаштене да заступају добављача. Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и 
парафиране од овлаштених особа. Осим тога, у случају да понуду доставља група 
понуђача, уз понуду се мора доставити И пуномоћ којом се наведене особе овлашћују да 
представљају групу понуђача у току поступка набавке (пуномоћ може такођер садржавати и 
овлаштење за потписивање уговора). 
 
5.3. Добављач доставља понуду у оригиналу, на ком ће јасно писати: “ОРИГИНАЛ 

ПОНУДА”. Оригинал понуде треба бити запечаћен у непровидној коверти, са печатом или 

потписом добављача, именом и адресом добављача, на којој ће стајати: „Понуда за набавку 

адвокатских услуга у 2018. години – не отварати, отвара комисија, са бројем и називом 

предмета набавке“. 

 

5.4. Алтернативне понуде нису допуштене. 
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5.5. Понуђачи су дужни попунити све познате елементе нацрта уговора у тренутку 

достављања понуде и парафирати (печат и потпис) сваку страну нацрта уговора. 

 
6. Рок за отварање понуда 
 

Рок за отварање понуда је 10.04.2018. године у 12:00 часова. 
 

7. Критериј додјеле уговора и цијена 
 

Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија најниже цијене технички задовољавајуће 
понуде. 
 

8. Период важења понуде 
 

Дужина важења понуда мора бити минимално 60 дана. 
 

Уколико понуђач у понуди не наведе рок важења понуде, сматра се да је рок важења 

понуде онај који је наведен у тендерској документацији. 

 

9. Преговарање 
 

9.1. Уговорни орган цијенећи предмет набавке и поднесену понуду или понуде ће провести 
поступак преговарања са понуђачима који ће започети након пријема почетних понуда. 
Уговорни орган ће за потребе преговања именовати Комисију за набавку. Предмети 
преговора су: начин извршења, посебности техничке спецификације, могући ризици и 
критичне тачке у процесу извршења, цијена, услови извршења на основу наведених 
захтјева и друге теме за преговоре који су у вези с предметом услуга и њиховим 
извршењем, а које ће бити достављене понуђачима у складу са чланом 9. Правилника о 
поступку додјеле уговора о услугама из Анекса ИИ дио Б ЗЈН. Након проведених преговора 
Уговорни орган ће тражити од понуђача и достављање коначних понуда у року који ће бити 
назначен у позиву. У поступку преговарања не може се понудити виша цијена од цијене 
исказане у достављеној почетној понуди. Цјелокупан поступак преговарања Комисија ће 
провести ускладу са одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из 
Анекса ИИ дио Б ЗЈН. 
 
 

10. Техничка спецификација 
 

Техничка спецификација предметне набавке садржи сљедеће минималне захтјеве: 
 

• заступање у поступку по тужби „Боксит“ а.д. Милићи који се води пред Окружним 

привредним судом у Источном Сарајеву у предмету број: 61-О-Ps-011580-17PS, ради 

накнаде штете у износу од 1.600.000,00 КМ, увећано за износ законске затезне 

камате и трошкова поступка и тужби „Милекс“ д.о.о. Милићи који се води пред 

Окружним привредним судом у Источном Сарајеву у предмету број: 61-О-Ps-011581-

17PS, ради накнаде штете у износу од 500.000,00 КМ увећано за износ законске 

затезне камате и трошкова поступка, које заступање подразумијева заступање пред  
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• Окружним привредним судом у Источном Сарајеву, Вишим привредним судом у 

Бања Луци, Врховним судом РС, Уставним судом БиХ, све до правоснажног 

окончања поступка, као и у поступима по ванредним правним лијековима и 

апелацијама, 

• заступање у судским поступцима у којима је уговорни орган пасивно легитимисана 

страна, пред свим Основним судовима који припадају Окружном суду у Бијељини, 

Окружном суду Добој и Окружном суду у Источном Сарајеву, те подручју које припада 

Окружном привредном суду у Бијељини, Окружном привредном суду у Источном 

Сарајеву, Вишим привредним судом у Бања Луци, Врховним судом РС и Уставним 

судом БиХ  
• Посредовање у циљу мирног рјешавања спорова и спорних правних односа,  
• Давање стручних правних мишљења у вези примјене прописа који се односе на рад и 

пословање Уговорног органа и предмет спорова 

• Давање правних савјета (у просторијама Уговорног органа у Бијељини) за рачун и за 
потребе Уговорног органа, као и друге правне послове који су везани за рад 
Уговорног органа (који се односе на поступке који су предмет набавке), 

• Одржавање редовних радно-консултативних састанака најмање једном мјесечно, а 
по захтјеву уговорног органа и чешће, у сједишту уговорног органа у Бијељини,  

• заступање на свим рочиштима пред судом, 

• састављање иницијалних аката, правних лијекова, поднесака, представки, приговора,  

• те вршење свих других правних и фактичких радњи у поступцима. 

 

11. Обавјештење о додјели 
 

Понуђачи ће бити обавијештени о резултатима поступка за додјелу уговора, у сваком 

случају, најкасније у року од 3 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег 

понуђача. 
 
 

12. Рок, начин и услови плаћања изабраном понуђачу  
 
12.1. Плаћање ће бити извршено на слиједећи начин: уговорни орган ће плаћање 

предметних услуге вршити по испостављеној фактури, а након преузимања судског 
предмета од стране извршиоца посла, у року од 7 радних дана дана од дана 
овјеравања фактуре од стране овлаштене особе уговорног органа. 

 
12.2. Уз фактуру је обавезно достављање и извјештаја о до тада пруженим услугама. 
 
 
13. Информације о заштити права понуђача 
 

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

Закона или подзаконских аката, понуђач има право уложити жалбу Канцеларији за 

разматрање жалби БиХ путем уговорног органа, у писаној форми, у роковима утврђеним 

чланом 101. Закона. Накнада за жалбу је прописана чланом 108. Закона. Жалба се подноси 

у довољном броју примјерака, који не може бити мањи од три. 
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Анекси: 
 

Анекс 1 - Образац за достављање понуде, 
Анекс 2 - Образац за цијену понуде, 
Анекс 3 - Изјава у вези са чланом 45. Закона,  
Анекс 4 - Изјава у вези са чланом 52. Закона. 
Анекс 5 - Нацрт уговора 
Анекс 6 – Изјаве о непостојању сукоба интереса 
Анекс 7 - Изјава о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег
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Анекс 1 

 

 ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Број набавке:  

УГОВОРНИ ОРГАН:  
  

Уговорни орган: 
МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - 
Бијељина" а.д. Бијељина 

Адреса: Мајевичка бр. 97, 76300 Бијељина 
  

 

ПОНУЂАЧ: 

 

 Име / имена добављача Потпис и печат 

Главни 
добављач* 

 

  

Члан групе 
понуђача* 

 

  

Итд* 

 

  

   

   

   

   

   

 

* додати или одузети рубрике за чланове групе понуђача, према потреби. Водите рачуна о 

томе да се подуговарач не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

Ако понуду доставља један понуђач, име понуђача се треба уписати у рубрику 'главни 

понуђач' 
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КОНТАКТ ЛИЦЕ (за конкретну понуду):  

 

Име и презиме: 
 

Адреса: 
 

Телефон: 
 

Факс: 
 

Е-маил:  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на wеб страници МХ "ЕРС" 

- МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, 

дана:________________________, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће: 
 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације број:__________________ 

(број набавке који 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 услуга, у 

складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења.  
3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је: ______________________________ КМ 
 

Попуст који дајемо на цијену понуде је __________________________________ 

КМ Цијена наше понуде, са урачунатим попустом (без ПДВ-а) је 

_________________ КМ ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом) 

__________________________ КМ Укупна цијена за уговор с урачунатим попустом 

и ПДВ-ом је:________________ КМ 
 

Цијена наше понуде обухвата трошкове на име правног заступања Уговорног органа, у 

складу са Тендерском документацијом. 
 

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. Понуђач који доставља ову понуду је домаћи са сједиштем у БиХ, регистрован према 
законима БиХ и најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти БиХ/ 50%, а 
који ће радити на реализацији овог уговора о набавци услуга, а докази да наша понуда 
испуњава услове за преференцијалних третмана, који су тражени тендерском 
документацијом су у саставу понуде – Анекс 7. 
Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор домаћег, навести у 

Анексу 7 да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијалном третману домаћег. 

5. Ова  понуда  важи  ____________________дана,  
словима:__________________________ 

дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда, тј. до ________________________ 2018. 
године (датум). 
У случају да се број дана уписан бројем и словима разликују, валидан је рок важења понуде 

уписан словима. 

Име и презиме особе која је овлаштена да представља понуђача: 
______________________________________ 
Потпис овлаштене особе:______________________________________ 
Мјесто и датум: ___________________________________________ 
Печат подузећа: ___________________________________________ 



 

13 
 

 

 
Анекс 2 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

Број набавке: ____________ 
 
Назив набавке: Набавка адвокатских услуга 
Назив понуђача: ......................... 
Понуда број ................................ 
 

Редни 
број 

Опис услуга 

Укупна цијена 
без ПДВ-а за 

период трајања 
уговора (1 

година) 

1. 

• заступање у поступку по тужби „Боксит“ а.д. Милићи који се 

води пред Окружним привредним судом у Источном Сарајеву 

у предмету број: 61-О-Ps-011580-17 PS ради накнаде штете у 

износу од 1.600.000,00 КМ, увећано за износ законске затезне 

камате и трошкова поступка и тужби „Милекс“ д.о.о. Милићи 

који се води пред Окружним привредним судом у Источном 

Сарајеву у предмету број: 61-O-Ps-011581-17 PS ради накнаде 

штете у износу од 500.000,00 КМ увећано за износ законске 

затезне камате и трошкова поступка, које заступање 

подразумијева заступање пред Окружним привредним судом у 

Источном Сарајеву, Вишим привредним судом у Бања Луци, 

Врховним судом РС, Уставним судом БиХ, све до 

правоснажног окончања поступка, као и у поступцима по 

ванредним правним лијековима и апелацијама, 

• заступање у судским поступцима у којима је уговорни орган 

пасивно легитимисана страна, пред свим Основним судовима 

који припадају Окружном суду у Бијељини, Окружном суду 

Добој и Окружном суду у Источном Сарајеву, те подручју које 

припада Окружном привредном суду у Бијељини, Окружном 

привредном суду у Источном Сарајеву, Вишим привредним 

судом у Бања Луци, Врховним судом РС и Уставним судом 

БиХ, све до правоснажног окончања поступка, као и у 

поступцима по ванредним правним лијековима и апелацијама,  
• Посредовање у циљу мирног рјешавања спорова и спорних 

правних односа,  
• Давање стручних правних мишљења у вези примјене прописа 

који се односе на рад и пословање Уговорног органа и 

предмет спорова 

• Давање правних савјета (у просторијама Уговорног органа у 
Бијељини) за рачун и за потребе Уговорног органа, као и друге 
правне послове који су везани за рад Уговорног органа (који се 
односе на поступке који су предмет набавке), 

• Одржавање редовних радно-консултативних састанака 
најмање једном мјесечно, а по захтјеву уговорног органа и 
чешће, у сједишту уговорног органа у Бијељини,  

• заступање на свим рочиштима пред судом, 

• састављање иницијалних аката, правних лијекова, поднесака, 

представки, приговора, те вршење свих других правних и 

фактичких радњи у поступцима. 
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Потпис и печат понуђача  __________________________ 
 
 
 
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 никаке додатне трошкове осим оних који су 
наведени у овом обрасцу. 
3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у 
складу са 
јединичним цијенама. 
4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се 
исправљати 
5. Понуда понуђача треба да обухвати све трошкове заступања и приступа на рочиштима, 
састављање правних лијекова, одговора на правне лијекове, заступање на одржаном 
рочишту и расправи по правном лијеку, у свим поступцима, пред судовима и другим 
органима, састављање исправа у вези са предметима у којима је адвокат пуномоћник, 
давање правних савјета и мишљења у вези са предметима у којима је адвокат пуномоћник у 
сједишту уговорног органа у Бијељини, разматрање списа, провјера правоснажности и 
извршности, прибављање исправа за уговорни орган, слање дописа и опомена, награду за 
вријеме, паушалну награду, трошкове превоза за потребе одласка на суђење и доласка у 
сједиште уговорног органа у Бијељину и евентуалног смјештаја у хотелима или другом 
адекватним смјештајима. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Укупна цијена без 
ПДВ-а 

--------- 
 

Попуст --------- 
 

Укупна цијена са 
попустом без 

ПДВ-а 
--------- 

 



 

15 
 

 

 
Анекс 3 

 

Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тачке од а) до д) Закона о 

јавним набавкама („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 ____________________ (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 које је објављено обавјештење о јавној набавци 

на wеб страници МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина 

(www.електробијељина.цом), 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 : 
a) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела 
организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу с важећим 
прописима у БиХ или земљи регистрације; 
b) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет поступка ликвидације; 
c) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског и здравственог 
осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 
d) Пропустио испунити обавезу у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу 
с 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) до д) 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 
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. 
Такођер 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 надлежног органа. 
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Изјаву дао : 
____________________ 
Мјесто и датум давања изјаве : 
____________________ 
Потпис и печат надлежног органа : 
________________
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Анекс 4 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 
ИЗ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВАМА 

 

Ја,  нижепотписани  ________________________  (име  и  презиме),  са  особном  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/опћина), на адреси __________________ (улица и број), 
као кандидат/понуђач у поступку јавне набаве _____________________________(навести 
тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
____________________________________________________ (навести тачан назив 

уговорног органа), за које је објављено обавјештење о јавној набавци на wеб страници МХ 

"ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, а у складу са чланом 

52. став (2) Закона о јавним набавама под пуном материјалном и казненом одговорношћу 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 
1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набаве, 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 службене овласти, радње које не би требало 
извршити, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или нетко тко 
посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.  

3. Нисам дао или 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 своје службене овласти, радње које би 
требало обавити, 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 судјеловао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 

предмета поступка јавне набавке. 

Давањем ове изјаве, свјестан сам казнене одговорности предвиђене за казнена дјела 

примања и давања мита и казнена дјела против службене и друге одговорности и дужности 

утврђене у Казненим законима Босне и Херцеговине. 
 

Изјаву дао: 
_______________________ 
Мјесто и датум давања изјаве: 
_________________________ 
Потпис и печат надлежног органа: 
_________________________ 
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Анекс 5 

 

Н А Ц Р Т      У Г О В О Р А 
 

о јавној набавци адвокатских услуга 
 

 

Закључен дана ________. 2018. године између сљедећих уговорних страна: 
 

 

1. МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро - Бијељина" а.д. Бијељина, Ул. 
Мајевичка бр. 97, ПИБ: 4400358420004, коју заступа генерални директор Ћорић 
Недељко (у даљем тексту: Наручилац услуга)  и 

 
 
2. Адвокатска канцеларија/адвокат __________________________________ из 

___________________________, адреса_____________________ (у даљем тексту: 
Извршилац услуга). 
 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка адвокатских услуга, а према понуди Извршиоца услуга 

број ________ од ______________. године, а која чини саставни дио овог уговора. 
 
 

Уговорне стране заједнички констатују да је назначена понуда Извршиоца услуга, Одлуком 

Наручиоца услуга број __________. године, изабрана као најповољнија, на основу 

претходно проведеног поступка јавне набавке, у складу са Правилником о поступку додјеле 

уговора о услугама из анекса ИИ дио Б Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ 

број 66/16) 

Члан 2. 

 

Под набавком адвокатских услуга у смислу овог Уговора подразумијева се пружање стручне 

правне помоћи која обухвата сљедеће: 
 

• заступање у поступку по тужби „Боксит“ а.д. Милићи који се води пред Окружним 

привредним судом у Источном Сарајеву у предмету број _________________ради 

накнаде штете у износу од 1.600.000,00 КМ, увећано за износ законске затезне 

камате и трошкова поступка и тужби „Милекс“ д.о.о. Милићи који се води пред 

Окружним привредним судом у Источном Сарајеву у предмету број 

_________________ради накнаде штете у износу од 500.000,00 КМ увећано за износ 

законске затезне камате и трошкова поступка, које заступање подразумијева 

заступање пред Окружним привредним судом у Источном Сарајеву, Вишим 

привредним судом у Бања Луци, Врховним судом РС, Уставним судом БиХ, све до  
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• правоснажног окончања поступка, као и у поступима по ванредним правним 

лијековима и апелацијама, 

• заступање у судским поступцима у којима је уговорни орган пасивно легитимисана 

страна, пред свим Основним судовима који припадају Окружном суду у Бијељини и 

Окружном суду у Источном Сарајеву, те подручју које припада Окружном привредном 

суду у Бијељини, Окружном привредном суду у Источном Сарајеву, Вишим 

привредним судом у Бања Луци, Врховним судом РС и Уставним судом БиХ, све до 

правоснажног окончања поступка, као и у поступима по ванредним правним 

лијековима и апелацијама,  
• Посредовање у циљу мирног рјешавања спорова и спорних правних односа,  
• Давање стручних правних мишљења у вези примјене прописа који се односе на рад и 

пословање Уговорног органа и предмет спорова 

• Давање правних савјета (у просторијама Уговорног органа у Бијељини) за рачун и за 
потребе Уговорног органа, као и друге правне послове који су везани за рад 
Уговорног органа (који се односе на поступке који су предмет набавке), 

• Одржавање редовних радно-консултативних састанака најмање једном мјесечно, а 
по захтјеву уговорног органа и чешће, у сједишту уговорног органа у Бијељини,  

• заступање на свим рочиштима пред судом, 

• састављање иницијалних аката, правних лијекова, поднесака, представки, приговора, 

те вршење свих других правних и фактичких радњи у поступцима. 

 

      Члан 3. 
 

Наручилац услуга се обавезује да ће: 

 

· благовремено обавјештавати Извршиоца услуга о потребама пружања правних услуга, 
 

· Извршиоцу услуга у циљу квалитеног пружања услуга из члана 2. Уговора ставити на 

располагање сву потребну документацију, 
 

· одредити особу која ће у име Уговорног органа сарађивати са Извршиоцем услуга и 

пружати му сву потребну помоћ, 
 

· обавјестити Извршиоца услуга о свакој промјени околности која може бити значајна за 

извршење уговорених услуга, 
 

· водити евиденцију о предузетим радњама из овог Уговора. 
 

· по рјешењу или налогу суда уз захтјев Извршиоца услуга изврши уплату судских такси 

или вјештачења у роковима које суд одреди за сваки предмет у судском поступку, а уз 

предходну доставу рјешења или налога суда који ће доставити Наручилац услуга 

одмах по пријему од стране суда. 
 
 

   Члан 4. 
Извршилац услуга се обавезује да ће послове наведене у члану 2. овог Уговора обављати 

са посебном пажњом, савјесно, одговорно поштујући правила своје професије и  
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респектујући постојећи правни поредак те у оквиру адвокатског задатка и етике залагати се 

максимално за интересе Наручиоца услуга. 

 
  

    Члан 5. 
 

Уговорне стране су овим уговором сагласно договориле цијену адвокатских услуга из члана 

2. овог уговора у износу од ___________ КМ, без урачунатог ПДВ-а. 
 

Наручилац услуга ће плаћање предметне услуге вршити по испостављеној фактури, а након 

преузимања предмета од стране извршиоца посла, и то на трансакциони рачун Извршиоца 

услуга број: _________________ код ____________________________. 
 

 

   Члан 6. 
 

У случају да Наручилац услуга не изврши плаћање у року из члана 8. став 3. овог Уговора, 

Извршилац услуга ће обавјестити Наручиоца услуга за кашњење у плаћању, уз додатни рок 

за плаћање од 10 радних дана. 
 

 

Уколико рачун ни након додатног рока не буде плаћен, Извршиоц услуга има право да 

обустави пружање услуга и настави са пружањем услуга након што Наручилац услуга 

уплате неизмирене обавезе или да раскине Уговор. 
 

 

Члан 7. 

 

Овај уговор закључује се на одређено вријеме и то на 1 годину, рачунајући од дана његовог 

потписивања. 
 

Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути прије рока из претходног 

члана, ако једна од уговорних страна не извршава обавезе из уговора. 

 

Свака уговорна страна има право раскида уговора, уз писмено обавјештење друге уговорне 

стране, најмање 30 (тридесет) дана прије раскида. 
 

Са даном раскида уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе по 

основу овог уговора. 
 

Сва права и обавезе уговорних страна по овом Уговору престају с даном раскида или 

оконочања/истека Уговора, уз услов да су испуњене свих обавезе плаћања из Уговора 

изузев одредаба које се односе на тајност, мјеродавно право и рјешавања спорова као и 

друге одредбе које по својој нарави остаји на снази и након истека Уговора. 
 



 

21 
 

 

 

 

Члан 8. 

 

Уговорне стране су сагласне да су садржај овог Уговора, његове конкретне одреднице и 

међусобни односи уговорних страна који се њиме уређују, повјерљиве природе. Обје 

уговорне стране се обавезују да ће обезбиједити потпуну повјерљивост овог уговора у 

цијелости, односно да ће спровести све мјере и активности неопходне да се тајност 

података, односа, одредница и текста уговора сачува и да ће у разговорима, преговорима, 

заступањима, договарањима и другим пословним и личним контактима, штитити 

повјерљиву природу овог споразума. 
 

Обавеза тајности података примјењује се и након испуњења уговорних обавеза и трајне је 
природе. 

Члан 9. 

 

Ако се било која одредба овог Уговора докаже ништавом или накнадно постане ништава, 

остале одредбе овог Уговора ће се у цијелости примјењивати и извршавати као 

правноваљане. У овом случају уговорне стране ће одмах приступити замјени ништавих 

одредаба другим, водећи при томе рачуна да се измјењеним одредбама постигне исти 

степен задовољења интереса Уговорних страна, али на допуштен начин. 
 

Члан 10. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове рјешавати споразумно, а 

уколико то није могуће надлежан је суд у Бијељини. 
 
 

На сва међусобна права и обавезе уговорних страна која нису регулисана овим уговором, 

примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 11. 

 

Овај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања. 
 

Члан 12. 

 

Овај уговор је сачињен у четири истовјетна примјерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по два примјерка. 
 
 
 

Извршилац услуга                                         Наручилац услуга 
 

                
         ______________________                                     ________________________ 
 

                             Недељко Ћорић 
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АНЕКС 6 

 
Број набавке: 
 

Назив набавке: Набавка адвокатских услуга 
 

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

Понуда број ................................ 
 

 
ИЗЈАВА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА 

 
 

Којом _________________________________ (навести назив понуђача или групе понуђача) 
под пуном моралном, грађанском и кривичном одговорношћу изјављује да не постоји 
посредни или непосредни сукоб интереса понуђача, и са њима повезаних лица, и уговорног 
органа, односно да у посљедних годину дана од дана достављања понуда понуђач/члан 
групе понуђача није имао судске спорове, или има активне судске спорове, у којима заступа 
стране против уговорног органа или је у тим судским поступцима био странка, односно да 
не заступа странке које су по било којем основу водиле судски спор против уговорног органа 
или воде у наведеном периоду, као и да не заступа њихова повезана лица. 
 
 
 
Дана, ____________________ 2018. године   Понуђач (потпис са печатом): 
 
 

___________________ 
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АНЕКС 7 
 

Број набавке: 
 

Назив набавке: Набавка адвокатских услуга 
 

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

Понуда број ................................ 
 

 
 

ИЗЈАВА О ОБАВЕЗНОЈ ПРИМЈЕНИ ПРЕФЕРЕНЦИЈАЛНОГ  
ТРЕТМАНА ДОМАЋЕГ 

   
 
Као понуђач у предметном поступку јавне набавјке, а у складу са Одлуком о обавезној 
примјени преференцијалног третмана домаћег и према захтјеву из тендерске документације 
 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М О 
 

a) Да је понуђач који доставља ову понуду домаћи са сједиштем у БиХ, регистровано у 
складу са закона БиХ и да најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти 
БиХ, те да у овом поступку јавне набавке уколико будемо изабрани као најповољнији 
понуђач достављамо доказ од стране Вањскотрговинске коморе Босне и Херцеговине 
или Ентитетске привредне коморе, којим доказујемо да подлијежемо примјени 
преференцијалног третмана домаћег. 

 
/опција/ 

 
b) Да понуђач који доставља ову понуду не може на исту примијенити одредбе о 

преференцијалном третману домаћег. 
 
Напомена : 
Понуђач је обавезан у датом Анексу изјаве о обавезној примјени преференцијалног 
третмана домаћег заокружити једну од понуђених опција и уколико потпада под 
преференцијални третман домаћег, а уколико буде изабран као најповољнији, обавезан је 
доставити и тражени доказ као саставни дио Изјаве.  
 
 
Дана, ____________________ 2018. године   Понуђач (потпис са печатом): 
 
 

_______________________ 


