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06-1195/18 
 
05.04.2018. 

 ПРЕДМЕТ: Позив за учествовање у преговарачком поступку (без објаве обавјештења) и 
достављање иницијалне понуде за набавку услуга – Aдвокатске услуге 
  
Поштовани, 
 
На основу члана 23. став (1) тачка б) Закона о јавним набавкама („Сл. гласник БиХ“, број 39/14), и на 
основу Посебне одлуке о покретању поступка набавке, број: УП-181/18 од 05.04.2018. године,  
упућујемо Вам овај позив за достављање иницијалне понуде у преговарачком поступку за набавку                                
услуга – Адвокатске услуге. 

1.Подаци о уговорном органу 
 
Уговорни орган: МХ ЕРС Зависно предузеће  „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град,  
Адреса: Светог Саве 13, 70260 Мркоњић Град  
ИДБ/ЈИБ: ЈИБ уговорног органа: 4401195230004 

ИБ уговорног органа: 401195230004 
Телефон: 050/225-300; 050/225-317;  
Факс: 050/211-352 
Wеб адреса: www.henavrbasu.com 

2.Подаци о особи задуженој за контакт 
 
Контакт особе: Сања Тица, Винодраг Убовић 
Телефон: 050/225-322 
Факс: 050/211-352 
е-маил: s.tica@henavrbasu.com 

 
3.Нема привредних субјеката са којима је уговорни орган у сукобу интереса. 

 
 

ТЕНДЕРСКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

http://www.henavrbasu.com/
mailto:s.tica@henavrbasu.com
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4. Редни број набавке 
 
Број набавке:  06-1195/18 
Референтни број из Плана 
набавки: 

Предмет набавке се налази у Плану набавки за 2018. годину 
18UPRS-002 Адвокатске и нотарсе услуге 

Број претходног информационог 
обавјештења Није објављен 

5. Подаци о поступку јавне набавке 
 
5.1.  Врста поступка јавне набавке: Преговарачки поступак без објаве обавјештења  
5.2.  Процијењена вриједност јавне 
набавке (без укљученог ПДВ):  29.000,00 КМ 

5.3. Врста уговора о јавној набавци  Услуге 
5.4.  Период на који се закључује 
уговор:  Период од три године 

6. Опис предмета набавке 
Правне услуге 

1. Молимо Вас да доставите понуду за набавку: Правних услуга по спецификацији : 

2. Извршење правних услуга до окончања поступка преговора између Правобранилаштва БиХ, 
Владе РС и Предузећа за пројектовање, изградњу, коришћење и одржавање ХЕС Врбас а.д. 
Крупа на Врбасу бб, односно „Viaduct“ а.д. Порторож Владимир Зевник из Анкарана 
Република Словенија и Борис Гољшевчек из Пирана Република Словенија поводом поступка 
покренутог пред Међународним центром за рјешавање инвестиционих спорова при Свјетској 
банци у Вашингтону - ICSID (у даљем тексту : „Viaduct“) 

3. Извршење правних услуга се односи: пружање правних услуга, укључујући консултантске 
услуге, услуге заступања, и услуга пружања других облика правне помоћи у складу са 
Закључком број 04/1-012-2-3/16 од 13.11.2016.године, а о допуни закључка Владе РС                    
број: 04/1-012-2-2629/15 од 12.11.2015. године, а у вези реализације Уговора о концесији за 
изградњу хидроенергетског система на Врбасу закљученог између Владе РС и Предузећа за 
пројектовање, изградњу, коришћење и одржавање ХЕС Врбас а.д. Крупа на Врбасу бб, дана 
25. новембра 2004. године. Понуђач треба да пружи правне услуге подршке Влади РС у 
поступку преговора са Тужиоцем (укључујући савјетовање, присуствовање и учествовање у 
преговорима) у циљу превазилажења и разрешења спорних питања у вези реализације 
Уговора о концесији, као и других правних и физичких лица која су власничком или другом 
структуром везана за ХЕС. 

4. Извршење услуга ће се вршити на период од три године, а плаћање услуга по адвокатској 
тарифи, односно према понуди  понуђача у року од 31 дана по пријему рачуна. 

5. Мјесто извршења услуге је Босна и Херцеговина и Република Србија. 

 7. Садржај понуде 
 
Да би учествовали у процедури јавних набавки, понуђач је дужни доставити: 

 
1) Попуњен Образац за достављање понуде – услуге, која је дата у документацији захтјева за 
достављање понуда - Анекс 1. 
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2) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити, потписати и 
овјерити са цијеном без обрачунатог ПДВ-а, посебно исказаним ПДВ-ом и укупном цијеном са 
урачунатим ПДВ-ом израженим у КМ, како је дато у тендерској документацији - Анекс 2. 
 
3) У сврху доказивања професионалне способности (члан 46. Закона) понуђачи требају уз понуду 
доставити доказ о регистрацији у одговарајућим професионалним или другим регистрима земље у 
којој су регистровани или да осигурају посебну изјаву или потврду надлежног органа којом се доказује 
њихово право да обављају професионалну дјелатност, која је у вези с предметом набавке                 - 
Потврда  о упису у именик адвокатске коморе. 
Докази који се достављају морају бити оригинали  или овјерене копије. 
 
4) Стално присуство у региону кроз регистровану међународну адвокатску канцеларију 

Доказ -  Изјава 
5) Одсуство посредног или непосредног сукоба интереса. Под сукобом интереса ће се посебно 
сматрати ако је Понуђач у последњих (5) године заступао лица која су имала супротстављене 
финансијске или правне интересе Влади РС, ЕРС-у или њеним зависним друштвима. 

Доказ -Изјава 
6) Искуство у пружању међународних експертских правних и консултантских услуга у међународним 
арбитражним поступцима, посебно заступање у арбитражним поступцима по правилима ICC. 

Доказ -Овјерена копија уговора које доказују наведено искуство. 
7) Искуство у пружању правних и консултантских услуга и других облика правне помоћи у 
закључивању и реализацији уговора о концесији, посебно у области енергетике, уговора о изградњи, 
проширењу и/или ревитализацији електро-енергетских капацитета у Републици Српској, као и 
међународних уговора. 

Доказ -Овјерена копија уговора које доказују наведено искуство. 
8) Посједовање полисе осугурања од пословне одговорности у износу од најмање 1.000.000 КМ. 

Доказ -Изјава осигуравајуће куће и понуђача или овјерена копија полисе осигурања за 
пословну одговорност. 

9) Познавање правних прописа у Републици Српској, БиХ, Републици Словенији и ЕУ 
Доказ -Изјава 

10) Способност да пружа међународне експертске правне и консултантске услуге (укључујући и 
заступање) на српском и на енглеском језику. 

Доказ –Изјава 
 

11) У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган ће 
одбити понуду уколико је понуђач који је доставио понуду, дао или намјерава дати садашњем или 
бившем запосленику уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у неком другом облику, у 
покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. 
Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити понуђача и Агенцију за јавне набавке о одбијању 
понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у извјештају о поступку набавке.  
 
Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву да није нудио мито нити учествовао у 
било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.  Писмена изјава је саставни дио 
тендерске документације  - Анекс 3. 



Регистровано код Основног Суда у Бања Луци, број рг. улошка 1-3636-00 
OБ-02                                                                                                 ревизија: 1.0                                                                              страна: 4 од 

20            
  

12) Овјерен и попуњен Нацрт Уговора - Анекс 4. Сваку страну Нацрта Уговора који је дат уз захтјев за 
достављањ понуде, понуђач (овлаштено лице понуђача) је обавезан да попуни и парафира, те 
приложи уз понуду. 
 
 
 8. Начин подношења понуде и рок:  
 
Понуђач сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем његове понуда. Уговорни орган 
није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 
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 и сл. 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. Ако понуда садржи штампану литературу, брошуре, каталоге и сл. који имају 
изворно нумерисане бројеве, онда се ти дијелови понуде не нумеришу додатно. 
Понуда се доставља само у  оригиналу. 
 
Понуда  се предаје на протокол уговорног органа, у канцеларији бр. 34 или путем поште, на адресу уговорног 
органа,  у затвореној коверти на којој, на предњој страни коверте, мора бити наведено: 
 

Назив уговорног органа: ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
Адреса уговорног органа: Ул. Светог Саве бр.13, 70260 Мркоњић Град 

 
ПОНУДА ЗА НАБАВКУ  

„Навести тачан назив предмета набавке“ 
Број набавке: 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе слиједеће: 
 
Назив понуђача   
Адреса понуђача   

 
Понуђач може измијенити или допунити своју 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. 
 

ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ ПРАВНИХ УСЛУГА 
„Навести тачан назив предмета набавке“ 

Број набавке: 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 
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9. Мјесто, датум и вријеме за пријем понуда 
 
Понуда се достављају на начин дефинисан у тачки 8. ове тендерске документације и то: 
 
Уговорни орган:  MX „Електропривреда Републике Српске" - Зависно предузеће 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
Улица и број:  Светог Саве 13, 70260 Мркоњић Град  
Соба број:  34 
Датум: 12.04.2018. године  
Вријеме до када се 
примају понуде: 12:00 часова 

10.Мјесто, датум и вријеме отварања понуда 
 
Уговорни орган:  MX „Електропривреда Републике Српске" - Зависно предузеће 

„Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 
Улица и број:  Светог Саве 13, 70260 Мркоњић Град   
Соба број: Сала за састанке 
Датум: 12.04.2018.године у 12:15 часова 
 
Након отварања и прегледа општег дијела понуда, Уговорни орган ће у 13:00 часова провести 
преговоре са понуђачем. 
 
11. Критериј додјеле уговора и цијена 
 
Уговор се додјељује понуђачу на основу критерија:  
11.1  Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде 
Уговор се додјељује понуђачу који је понудио најнижу укупну цијену технички задовољавајуће понуде.  
 
11.2 Све цијене морају бити изражене у конвертибилним маркама (БАМ). Понуђачи  који своје понуде 
доставе у некој другој валути ће бити неприхватљиве и као такве биће одбачене. 
 
11.3 Цијена коју наведе понуђач неће се мијењати у току извршења уговора и не подлијеже било 
каквим промјенама. Уговорни орган ће као неприхватљиву одбити ону понуду која садржи цијену која 
се може прилагођавати, а која није у складу са овим ставом.  
 
12.Преференцијални третман домаћег 

 
12.1 Уговорни орган ће у сврху поређења понуда примјенити преференцијални третман домаћег, у 
складу са Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана домаћег, бр.232/2016 од 
04.10.2016. године, донесеној од стране Савјета министара Босне и Херцеговине. 
 
12.2 У сврху поређења понуда, уговорни орган ће умањити цијене домаћих понуда за 
преференцијални фактор: 

- 10% за уговоре који се додијељују у 2017. до 2018. године 
 

12.3 Домаће понуде су понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у Босни  и 
Херцеговини и која су регистрована у складу са законима у Босни и Херцеговини и код којих, у случају 
уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из 
Босне и Херцеговине. 

 
12.4 Преференцијални третман за понуђаче из држава потписница Споразума о измјени и 
приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини (CEFTA 2006) примјењиваће се у 
складу са одредбама тог споразума. 
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12.5 Примјена преференцијалног фактора је искључено у односу на понуде које подносе правна или 
физичка лица са сједиштем у државама потписницама  CEFTЕ и код којих, у случају уговора о 
услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из држава 
потписници  CEFTЕ. 

 
12.6 Домаћом понудом се сматра и понуда коју подноси група понуђача коју чине правна или физичка 
лица са сједиштем у државама потписницама  CEFTЕ и која су регистрована у складу са законима у 
државама потписницама  CEFTЕ и најмање једно правно или физичко лице са сједиштем у Босни и 
Херцеговини које је регистровано у складу са законима у Босни и Херцеговини, и код којих, у случају 
уговора о услугама и радовима, најмање 50% радне снаге за извршење уговора су резиденти из 
Босне и Херцеговине. 
12.7 У сврху доказивања да испуњавају услове за примјену преференцијалног третмана домаћег 
понуђачи су дужни доставити слиједеће: 

- Изјава понуђача    

13. Допуштеност доставе алтернативних понуда 
 
Није дозвољено подношење алтернативних понуда. 

14. Образац за цијену понуде 
 
Понуђачи су дужни доставити попуњен Образац за достављање понуде – Анекс број 1 и Образац за 
цијену понуде - Анекс број 2, у складу са свим захтјевима који су дефинисани у поменутим анексима у  
тендерској документацији, за све ставке које су садржане у обрасцу за цијену понуде. 
Укупна цијена мора исто бити изражена у Обрасцу за достављање понуде и Обрасцу за цијену 
понуде. У случају да се цијене из ова два обрасца не слажу, предност се даје цијени без ПДВ-а из 
Обрасца за цијену понуде. Цијена понуде у Обрасцу за достављање понуде пише се бројевима и 
словима. У случају неслагања износа уписаних бројчано и словима, предност се даје износу 
уписаним словима. 
У случају да понуђач пропусти попунити образац за цијену понуде у складу са постављеним 
захтјевима, за све ставке које су наведене, његова понуда ће бити одбачена.   
Уколико Образац за цијену понуде садржи више ставки, понуђач је дужан дати понуду за све ставке, 
водећи при томе рачуна да укупан збир цијена свих ставки у обрасцу не може бити 0.  

 
 15. 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, факсом и поштом. Уз обавјештење о резултатима 
поступка уговорни орган ће доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или 
поништењу поступка, као и записник о оцјени понуда. 
 
16. Информације о заштити права понуђача 
 
У случају да је уговорни орган у току поступка јавне набавке извршио повреду одредби Закона или 
подзаконских аката, имате право уложити жалбу уговорном органу, на начин и у роковима 
прописаним чланом 99. и 101. Закона. 

18. Језик и писмо понуде 
Понуда се доставља на једном од службених језика у Босни и Херцеговини, на латиничном или 
ћириличном писму. Сва остала документација уз понуду мора бити на једном од службених језика у 
Босни и Херцеговини.  
 
Документација тражена тендерским документом може бити и на другом језику, али у том случају 
обавезно се прилаже и превод овлаштеног судског тумача за језик са којег је превод извршен. 
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17. Рок важења понуде 
 
Понуде морају важити 90 дана, рачунајући од дана истека рока за достављање понуда. Све док не 
истекне период важења понуда, уговорни орган има право да тражи од понуђача у писаној форми да 
продуже период важења њихових понуда до одређеног датума. Понуђачи могу одбити такав захтјев. 
Понуђач који пристане да продужи период важења своје понуде и о томе у писаној форми обавијести 
уговорни орган, продужит ће период важења понуде. Понуда се не смије мијењати. Ако понуђач не 
одговори на захтјев уговорног органа у вези са продужењем периода важења понуде, сматрат ће се 
да је понуђач одбио захтјев уговорног органа, те се његова понуда неће разматрати у даљем току 
поступка.  
 
АНЕКС 1 – Образац за достављање понуде 
АНЕКС 2 – Образац за цијену понуде 
АНЕКС 3 –  Изјава у вези са чланом 52. Закона  
АНЕКС 4 – Нацрт уговора 

 
 
 
 
 
 
 С поштовањем. 

 
 
 
 
 
 
 
Достављено: 

- Наслову;              Д и р е к т о р: 
- Директору Предузећа; 
- Евиденцији;      _______________________ 
- А р х и в а.            Мр Кесић Недељко 
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Анекс 1 
 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ  
 

Број набавке:______________________________  
 
УГОВОРНИ ОРГАН: 
 
Уговорни орган:  
Адреса:  
 
ПОНУЂАЧ*: 
 (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив члана групе, 
адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника групе): 
 
Назив и сједиште понуђача 
(овлаштени представник групе понуђача) : 

 

Назив, адреса и ИД број за сваког члана групе 
понуђача (уколико се ради о групи понуђача): 

 

Адреса :  
ИД број:  
Број жиро рачуна:  
Да ли је понуђач је у систему ПДВ:  
Адреса за доставу поште:  
е-маил:  
 
*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. Поуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набаве. 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну понуду): 
 

Име и презиме:  

Адреса:  

Телефон:  

Факс:  

е-маил:  

   
 

 
 
 
 
 
 
 



Регистровано код Основног Суда у Бања Луци, број рг. улошка 1-3636-00 
OБ-02                                                                                                 ревизија: 1.0                                                                              страна: 9 од 

20            
  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: 
 
(Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава преставник групе 
понуђача.) 
 
У поступку јавне набавке, коју сте покренули, достављамо понуду и изјављујемо слиједеће: 
 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр.  _________________ (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  пружање услуга, у складу 
са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, 
без икаквих резерви или ограничења. 
 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а)је_____________________________________КМ. 
Попуст који дајемо на цијену  је_________________________________КМ. 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_____________________КМ. 
ПДВ на цијену понуде ( са урачунатим попустом)___________________КМ. 
Укупна цијена за уговор је_____________________________________КМ. 

 
 

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. У вези са вашим захтјевом о испуњавању услова за примјену преференцијалног третамана 
домаћег, изјављујемо следеће (заокружити оно што је тачно): 
 
а) Наша понуда ИСПУЊАВА услове за примјену префернцијалног третмана домаћег, те 
досзављамо захтјеване доказе наведене у тендерској документацији. 
 
б) Наша понуда НЕ ИСПУЊАВА услове за примјену преференцијалног третмама домаћег. 
 

 
5. Ова понуда важи _________ дана, тј  до _________ године. 

 
 
 
Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: ____________________________ 
 
Потпис овлаштеног лица:______________________________ 
 
Мјесто и датум:_______________________ 
 
 
Печат предузећа: 
 
 
Уз понуду је достављена и сљедећа документација: 
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САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 
Наша понуда  садржи документа означена од 1 до __, и то: 
 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
... 
Итд. 
[Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих] 
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Анекс 2 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ – УСЛУГЕ 
Назив добављача ____________________ 
 
Понуда бр._________________________ 
 

 
 

Редни 
број Опис роба Јединица 

мјере Количина 
Јединична 
цијена у КМ 

по ставки без 
ПДВ-а 

Укупна цијена  
у КМ по ставки 

без ПДВ-а 

1.  Пружање подршке Влади РС у 
поступку преговора са 
„Viaduct“,консултантске услуге 
(писмена савјетовања, 
састанци, телефонске 
консултације, mail 
коресподенција) 

за сваких 
започетих 
30 минута 

 

  

2.  Писмена правна мишљења, 
примједбе, приједлози и 
сугестије. 

за сваки 
започети 

сат 
 

  

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а (збир појединачних цијена  од 1 до 2):  
Укупна вриједност уговора на основу јединичних цијена утврђених овом 
понудом зависно од обима уговорног органа може максимално износити за 
период до три године до 29.000,оо КМ без ПДВ-а: 

 

 
Посебни услови: 
1. Наручилац ће на захтјев адвоката – извршиоца доставити сву релевантну 

документацију за предмет који се обрађује. 

2. Адвокат – извршиоц је дужан Наручиоца извјештавати о свакој предузетој 
активности или доставити посебан извјештај на захтјев Наручиоца. 

3. Обављање послова на рачун Наручиоца ће се вршити у складу са основним 
начелима адвокатске струке, као и начела повјерљивости. 

4. О извршеним услуга адвокат – извршилац ће испостовати рачун у скаду са 
Понудом и спецификациом коју ће Наручилац платит у року од 31 дан до дана 
запримања рачуна и овјере надлежне службе или овлашћене особе о извршеној 
услузи. 

5. Укупна вриједност Уговора на период од три године може износити до 29.000,оо КМ 
без ПДВ-а , зависно од обима услуга које ће захтјевати уговорни орган.    

     М.П.                                                     Потпис  овлашћене  особе  
                                                                                         Понуђача 

                                                                                ____________________ 
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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 

понуђачу. Уговорни орган не смије имати никакве 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 
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Анекс 3 

 
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 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 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичномо 
одговорношћу 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
1. Нисам понудио мито ниједном 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 под 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 не 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 одговорност 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: 
         ____________________ 
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      Анекс 4 
 

НАЦРТ УГОВОРА 
о вршењу правно – консултантских услуга и услуга заступања 

Број: 01-1195/18 
 
 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 
 
1. Мјешовити Холдинг „Електропривреда“ Републике Српске Матично предузеће а.д. 
Требиње-ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град, ул.Светог Саве 13,                          
ЈМБ 1756958, ПИБ 401195230004, кога заступа директор Mр Недељко Кесић (у даљем 
тексту: Наручилац). 
 
2. __________________________, ул. ____________ бр.___, ЈИБ _____________________, 
ПИБ __________________, кога заступа директор ___________________, (у даљем тексту: 
Извршилац). 
 
Наручилац и извршилац се у даљем тексту означавају и као "Уговорне стране". 
 

С обзиром да је Наручилац, као учесник у јавној набавци предметних услуга (Уговорни орган), 
правно лице које је организовано у складу са законима Републике Српске и 
С обзиром да је Закључком број 04/1-012—2-3/16 од 13.1.2016. године, а о допуни закључка Владе 
Републике Српске број 04/1-012-2-2629/15 од 12.11.2015. године (у даљем тексту "Закључак Владе") 
задужила Министарство индустрије, енергетике и рударства (у даљем тексту "Министарство") и 
Наручиоца, да уз учешће правног консултанта, без одлагања обаве разговоре са овлашћеним 
представницима концесионара Предузећа за пројектовање, изградњу, коришћење и одржавање ХЕС 
Врбас а.д. Крупа на Врбасу бб, Бања Лука (у даљем тексту "ХЕС Врбас"), у циљу мирног рјешења спора 
поводом Уговора о концесији за изградњу хидроенергетског система на Врбасу од 25. новембра 2004. 
године, да је пред Међународним центром за рјешавање инвестиционих спорова при Свјетској банци у 
Вашингтону покренут арбитражни поступак од стране „Viaduct“ а.д. Порторож против Босне и 
Херцеговине, Владимир Зевник из Анкарана Република Словенија и Борис Гољшевчек из Пирана 
Република Словенија (ICSID CASE No. ARB/16/36), a да су Влада РС и Савјет министара БиХ закључили 
Споразум о међусобним правима и обавезама за рјешавање наведеног спора, за Владу РС број:04/0-012-
2-711-1/17 од 01.06.2017. године, за Савјет министара број:01-13-1651/17 од 17.07.2017. године, чланом 
1. овог Споразума је наведено да ће БиХ у арбитражном поступку заступати Правобранилаштво БиХ и 
адвокатска канцеларија за пружање међународних експертских правних услуга изабрана у складу са 
поступком јавних набавки. 
Чланом 2. Споразума Влада РС је овлаштена да у складу са закључцима Владе РС број: 04/1 -012-2-
2310/16 од 03.11.2016. и број:04/1.012-2-73/16 од 12.01.2017. године и уз учешће представника 
Правобранилаштва БиХ изабере и ангажује адвокате, правне и финансијске савјетнике као и друге 
експерте и консултанте, којима ће Правобранилаштво БиХ дати пуномоћ. 
С обзиром да је од стране Правобранилаштва БиХ предложено да се стране у поступку састану дана 
27.04.2018. године у Београду у циљу наставка преговора ради мирног рјешења поступка. 
 

Уговорне стране су се сагласиле о сљедећем: 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора јесте набавка – пружање подршке Влади РС у преговорима у циљу 
мирног рјешавања спора покренутог од стране „Viaduct“ а.д. Порторож, пружање правних 
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услуга, укључујући консултантске услуге, услуге заступања и пружања других облика правне 
помоћи у вези реализације Уговора о концесији за изградњу хидроенергетског система на 
Врбасу закљученог између Владе Републике Српске и ХЕС Врбас дана 25. новембра 2004. 
године (укључујући савјетовање, присуствовање и учествовање у преговорима) у циљу 
покушаја мирног рјешења спора насталог по Уговору о концесији за изградњу 
хидроенергетског система на Врбасу, сходно тачки 2. Закључка Владе РС број 04/1-012-2-
2629/15 од 12.11.2015. године. 
 Од Извршиоца се неће захтјевати да пружа услуге из области рачуноводства, пореза и 
питања која се тичу финансија или стратешког савјетовања. 

 
Члан 2. 

Наручилац наручује, а Извршилац се обавезује да ће за потребе Наручиоца извршити правно 
– консултантске услуге, у складу са указаним потребама Наручиоца, према понуди Извршиоца 
број: _____ од ______ године, која чини саставни дио овог Уговора. 
Уговорно стране сагласно утврђују да ће у име Наручиоца инструкције за поступање 
Извршиоцу непосредно достављати именовани представник Министарства индустрије, 
енергетике и рударства РС. 
Извршилац је обавезан да о свим инструкцијама, које добије од Министарства индустрије, 
енергетике и рударства РС, обавјештава  Наручиоца најкасније у року од 3 дана од дана 
пријема инструкције од Министарства индустрије, енергетике и рударства РС. 
 

Члан 3. 
Извршилац се обавезује да ће послове из Члана 1. извршити професионално и кавалитетно у 
духу струке и добре пословне сарадње, те да податке и информације о Наручиоцу неће 
одавати трећим лицима. 
Извршилац се обавезује да ће приступити  реализацији уговорених услуга одмах по 
закључењу овог Уговора, а према исказаним потребама Владе Републике Српске. 
Извршилац се обавезује да ће пружати подршку у преговорима Влади Републике Српске, 
Правобранилаштву БиХ у поступку преговора у циљу мирног рјешења арбитражног поступка 
„Viaduct“ а.д. Порторож, вршити активно учешће у преговорима, и доставити писано 
мишљење и приједлог из области која је одређена као предмет Уговора у Члану 1. као и да ће 
активно давати приједлоге мјера и стручно мишљење у интересу Владе Републике Српске и 
за рачун наручиоца и о свему обавјештавати и Наручиоца о  реализацији  услуга утврђених у 
Члану 1. овог Уговора. 
 

Члан 4. 
Укупна процјењена вриједност Уговора износи ________________КМ  без урачунатог ПДВ-а. 
Износ ПДВ-а је _____________________ КМ 
Укупна вриједност Уговора са урачунатим ПДВ-ом  је ________________________КМ. 
(Наручилац задржава право да изврши измјене и допуне овог уговора у зависности да ли ће 
извршилац бити домаће или инострано правно лице, а како би уговор био у складу са Законом 
о ПДВ-у и другим међудржавним прописима). 
 

Члан 5. 
Цијена пружене Услуге рачуна се по спецификацији из понуде Извршиоца број: __________ и 
то по једном сату ефективног рада ангажованог особља Извршиоца и износи: 
_______________________________ 
_______________________________ 
_______________________________ 
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Извршилац ће дати попуст на вријеме које није ефикасно проведено на пружању Услуге. 
Попуст износи __% и примјењује се на вријеме које је проведено у путу или вријеме 
потрошено усљед нагло отказаних састанака. 
Извршилац ће, приликом издавања сваке појединачне фактуре, размотрити могућност 
давања додатног попуста на фактурисани износ, као и обим и вриједност пословања у 
претходном периоду. 
 
Наручилац се обавезује да ће доставити Извршиоцу документацију потребну ради 
реализације услуга из Члана 1. овог Уговора, а коју специфицирано затражи Извршилац, а 
Извршилац се обавезује да и од Владе Републике Српске затражи потребну документацију, а 
са којом не располаже Наручилац.   
 

Члан 6. 
Извршилац  ће Наручиоцу сваког квартала или месеца за претходни месец односно квартал 
(по избору Извршиоца) припремити детаљну листу пружених услуга и припремити  фактуру на 
укупан износ.  
Фактура ће бити издата у форми прописаној мјеродавним правом и садржаће: (а) назив 
пројекта, (б) идентитет лица која су обавила услугу уз ознаку статуса лица (нпр. партнери, 
сарадници, остали асистенти), (в) услугу која је извршена и основ за обрачунату накнаду, 
укључујући и детаљан приказ утрошеног времена. 
Трошкови ће се наплаћивати у складу са њиховом реалном вриједношћу и биће означени на 
фактури. Пратећа документација (у мјери у којој је доступна) за трошкове ће бити достављена 
Наручиоцу у оригиналу или овјереној копији. 
Наручилац плаћа фактуре у року од 31 дана од издавања фактуре, на банковни рачун 
Извршиоца који је назначен на фактурама у складу са Правилником о примјени Закона о ПДВ-
у, сходно спецификацији  из понуде. Извршилац ће доставити Наручиоцу појединачну фактуру 
у вези са пруженим Услугама и трошковима који су настали у складу са овим Уговором на 
мјесечном нивоу, осим уколико није другачије договорено. 
 

Члан 7. 
У складу са Закључком Владе број 04/1-012-2-3/16 од 13.1.2016. године  овлаштена лица 
Владе Републике Српске ће давати инструкције Извршиоцу, а Извршилац је обавезан да о 
свим инструкцијама, које добије од Владе Републике Српске, обавјештава  Наручиоца 
најкасније у року од 3 дана од дана пријема инструкције од Владе Републике Српске.   

 
Члан 8. 

У зависности од природе задатака и количине посла који буде неопходан у поступку пружања 
услуге или који добије од Владе Републике Српске  Извршилац ће слободно бирати своје 
правнике и адекватно попунити свој тим који је на располагању Наручиоцу.  
Иницијални тим Извршиоца чине: 
• ___________________________; 
• ___________________________; 
• ___________________________. 
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Члан 9.  
Према својим најбољим сазнањима, Извршилац нема сукоб интереса у заступању Наручиоца. 

 
Члан 10. 

Уговорне стране врше писану кореспонденцију, путем писама, e-mail-a или факс порука. SMS 
поруке се не сматрају вјеродостојним, уколико се накнадно, у разумном року, не потврде на 
уобичајен начин (предајом писаног документа, лично или путем поште). Кореспонденција 
између Уговорних страна се врши преко лица која су од стране Владе Републике Српске  
овлашћена да дају инструкције Извршиоцу, са једне стране и лица које чине тим Извршиоца, 
са друге стране. Усмена и писана кореспонденција између Уговорних страна ће се одвијати на 
једном од службених језика у Босни и Херцеговини. Свака кореспонденција у складу са овим 
Уговором, сматраће се уредно достављеном другој Уговорној страни, ако је достављена на 
руке, препорученом пошиљком, курирском службом или путем факс поруке или e-maila на 
адресу одговарајуће Уговорне стране, како је ниже наведено, или на неку другу адресу коју 
свака Уговорна страна може доставити писменим обавјештењем другој Уговорној страни. 
 
Ако је за Владу Републике Српске: 
Адреса: Влада Републике Српске, Министарство индустрије, енергетике и рударства, 
   Трг Републике Српске број 1 
Број факса: ___________________________________ 
Е-mail: _____________________________________ 
На руке: ______________________________________ 
 
Ако је за Наручиоца: 
Адреса: Светог Саве 13, 70260 Мркоњић Град 
На руке: ____________________________ 
Број факса: __________________________ 
E-mail: ______________________________ 
На руке: ___________________________ 
 
Ако је за Извршиоца: 
Адреса: ________________________ 
На руке: ________________________ 
Бр. факса: ________________________ 
E-mail: ________________________ 
На руке: ______________________ 
 
 



Регистровано код Основног Суда у Бања Луци, број рг. улошка 1-3636-00 
OБ-02                                                                                                 ревизија: 1.0                                                                              страна: 18 од 

20            
  

Уговорне стране прихватају да комуникација путем е-mail порука подразумијева ризик 
публицитета, кашњења, изостанка испоруке, оштећења података, хакерисања, пресретања, 
неовлашћене измјене и друге сметње, a у неким случајевима, употреба е-maila може бити у 
супротности са обавезом повјерљивости и адвокатском тајном. У случају да Наручилац не 
жели да Извршилац користи е-mail у појединачном случају, таква инструкција мора бити дата 
Извршиоцу унапријед. 

 
Члан 11. 

Мјесто пружања услуга укључује сједиште Извршиоца, као и свако друго мјесто према 
природи конкретног посла. 
 

Члан 12. 
Наручилац има право да користи документе сачињене од стране Извршиоца за потребе 
установљене овим Уговором и легитимне пратеће потребе (али не у друге сврхе, без 
сагласности Извршиоца).  
 

Члан 13. 
Сви оригинали потписаних докумената или исправа биће достављени Наручиоцу на чување 
након истека овог Уговора. 
У погледу свих других докумената (који нису оригинали) који су у вези са пружањем услуга 
према овом Уговору, Извршилац ће исте задржати, и чувати најмање пет година по престанку 
његовог важења. Након истека пет година Извршилац ће ову документацију предати 
Наручиоцу.  
У случају када је оригинал било ког потписаног документа или исправе, односно било који 
други папир у вези са одређеним питањем достављен Наручиоцу, Извршилац задржава право 
да чува копију у својој евиденцији. 

Члан 14. 
Извршилац ће држати у тајности информације о пословању Наручиоца и неће их откривати 
трећим лицима осим у случају: (а) када је Наручилац сагласан, (б) када је откривање обавезно 
или дозвољено у складу са законом, (ц) било ком регулаторном органу надлежном за 
Извршиоца, (д) у мјери у којој таква информација улази или је присутна у јавности или (е) 
(искључиво у повјерењу) Извршиочевим осигуравачима од професионалне одговорности, 
подуговарачима, ревизорима или стручним савјетницима. 
Наручилац прихвата да од Извршиоца неће (као и ни од кога другог ко ради за Извршиоца) 
бити тражено да Наручиоцу открије или да користи за рачун или у корист Наручиоца, било 
који документ или информацију која се налази у посједу Извршиоца и у погледу које 
Извршилац  има обавезу повјерљивости према другом клијенту, бившем клијенту или било 
ком другом лицу. 
Наручилац прихвата да чињеница да Извршилац располаже информацијом, било уопштено 
или посебно, о пословању Наручиоца неће ни у једном тренутку спријечити Извршиоца и/или 
његова повезана лица да заступа другог клијента. Овим се не нарушавају обавезе 
повјерљивости на страни Извршиоца из овог члана. 
Наручилац се слаже да Извршилац може открити да је заступао / заступа Наручиоца у вези са 
одређеним питањима (претежно у сврху понуда, рангирања канцеларија, међународних 
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директоријума). Међутим, Извршилац не може да објави никакав други податак у погледу 
одређеног питања који није доступан јавности, без сагласности Наручиоца. 
 
 

Члан 15. 
Овај Уговор је закључен на период до окончања поступка преговора између Владе РС и ХЕС 
Врбас, а најдаље до ранијег од наступања сљедећа два догађаја: 

• истека три  године од дана закључења овог Уговора; или 
• утрошка финансијских средстава, односно Укупне вриједности уговора предвиђене 

чланом 4. овог Уговора. 
Следећа права и обавезе ће остати на снази и након престанка и наставиће да производе 
правно дејство: 

• настала права и обавезе, укључујући све накнаде које су плативе у складу са чланом 2. 
овог Уговора на дан раскида; и 

• одредбе које се тичу конфликта (члан 9.), тајности информација (члан 14.) и задржавања 
докумената (члан 13.). 

 
 
 Члан 16. 

Извршилац ће водити рачуна о квалитету својих Услуга и уложиће највеће напоре да их 
спроведе у складу и у мјери у којој то императивни прописи дозвољавају. У складу са тим 
принципом, ограничење одговорности из претходног става се у сваком случају не примјењује 
у случају грубе непажње или умишљаја на страни Извршиоца. 
Извршилац је у обавези да има и одржава полису осигурања од професионалне одговорности 
са  покрићем од најмање 1 милион евра. 
 

Члан 17. 
Свака од одредаба овог Уговора је појединачно важећа и уколико било која одредба јесте или 
постане неважећа или неизвршива или је у супротности са било којим важећим прописом, 
преостале одредбе овог Уговора остају на снази. 
 
 

Члан 18. 
На горе наведена и сва друга питања примјењиваће се право Републике Српске/БиХ. 
Сви спорови који произиђу из или у вези са овим Уговором биће предмет искључиве 
надлежности судова у Бања Луци. 
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Члан 19. 
Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања Уговорних страна. 
Овај Уговор је сачињен у шест примјерка, по три примјерка за сваку страну која признаје 
пријем закључењем овог Уговора. 
 
 

 
НАРУЧИЛАЦ:                  ИЗВРШИЛАЦ: 
ДИРЕКТОР:        ДИРЕКТОР: 
_________________               __________________ 
 
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЗА ОРГ. 
ПРАВНЕ И КАДРОВСКЕ ПОСЛОВЕ 
________________________ 
 
 
 
Мркоњић Град, _____________2018. године                                    ______________2018. године 
 
Својим потписом понуђач је сагласан са битним елементима наведеним у овом нацрту Уговора. 
Коначни текст Уговора ће се прецизирати у скалду са понудом и захтјевом. 
 
Мјесто и датум Овјерен потпис овлаштеног лица  понуђача 

 
 
(Потписан и овјерен,  овај документ обавезно доставити уз понуду). 
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