
 
 

ТЕНДЕРСКА  
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Адреса: ЗП “ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ НА ВРБАСУ” А.Д., Светог Саве 13  
70260 Мркоњић Град, www.хенаврбасу.цом, е-маил:хев@хенаврбасу.цом 

Жиро рачуни: Нова Бањалучка банка: 5510140000091833 
Развојна банка: 5620990000704617 

Хyпо Алпе Адриа Банк: 5520310001891014 
Комерцијална банка: 5710100000065442 

Матични број: 1756958 
ЈИБ: 4401195230004 
ПДВ: 401195230004 

телефони: 050/225-300, 050/225-303 
тел/факс: 050/211-352, централа: 050/225-317  

  

   

 

 
 

 

 

                                    Број:   06-3300/17____ 

 

                          Датум:  01.11.2017. __ 

 

НАРУЧИЛАЦ: ЗП „Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град 

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: Адвокатске услуге 

Предметна набавка је у Јединственом рјечнику јавних набавки ЈРЈН означена са шифром:                  
79100000-5 Правне услуге, односно шифром: 7911000-8 Услуге правног савјетовања и заступања. 

Овај позив Уговрни орган је објавио на својој web страници. 

ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ: 

Поступак набавке на коју се примјењује посебан режим сходно члану 8. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“ бр.39/14). 

Све информације у вези са овим поступком можете добити од лица која су овлаштена да воде 
комуникацију у име уговорног органа са понуђачима: 
 

Контакт особе: Сања Тица Винодраг Убовић 
Телефон: 050/225-322 050/225-309 
Факс: 050/211-352 050/211-352 
е-маил: s.tica@henavrbasu.com s.tica@henavrbasu.com 

 

Уговрни орган  је омогућио неограничен и директан приступ комплетној тендерској документацији, 
без накнаде, на интернет адреси : www.henavrbasu.com. 

 

http://www.henavrbasu.com/


Уколико се тендерска документација преузима са Web странице уговорног органа, обавезно је 
писмено обавјештење уговорном органу да је преузета тендерска документација која садржи назив и 
адресу понуђача који је преузео тендерску документацију. Понуђачи који преузму тендерску 
документацију, а не обавјесте писаним путем уговорни орган да су исту преузели, сматраће се да нису 
преузели  тендерску документацију и њихова ће се понуда одбацити као недопуштена. 

I ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

Правне услуге 

1. Молимо Вас да доставите понуду за набавку: Правних услуга по спецификацији наведеној у 
приложеној документацији Позива за достављање понуда. 

2. Извршење услуга ће се вршити на период од три године,  а плаћање услуга по адвокатској 
тарифи, односно према понуди  понуђача у року од 15 дана по пријему рачуна. 

3. Мјесто извршења услуге су надлежни судови и друге институције и органи по захтјеву 
Наручиоца. 

II  САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

Понуђачи су обавезни уз понуду доставити следећу документацију којом потврђују да испуњавају 
услове тражене захтјевом за доставу понуда: 

1) Попуњен Образац за достављање понуде – услуге, која је дата у документацији захтјева за 
достављање понуда - Анекс 1. 

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) Заступање Уговорног органа пред  Институтом за интелектуалну  својину БиХ у поступку заштите 
жига и дизајна. 
 

У сврху доказивања за заступање пред Институтом за интелектуалну својину БиХ  у поступку заштите 
права на жиг и дизајн понуђачи уз понуду требају доставити Сертификат о упису заступника за 
жигове и дизајн у регистру заступника код Института за интелектуалну својину Босне и Херцеговине.  
 
Доказ-оригинал или овјерена копија сертификата. 

5) Заступање Уговорног органа пред судовима, органима управе, у поступку заштите интелектулане 
својине – право на жиг и дизајн. 

У сврху доказивања заступање пред судовима у поступку заштите интелектуалне својине понуђачи 
треба да доставе најмање једну правоснажну пресуду у којој су заступали клијента  као тужиоца у 
поступку заштите  права на жиг или дизајн у којем је тужбени захтјев клијента за заштиту права на 



жиг или дизајн усвојен, или у којем су заступали клијента као туженог и у којем је тужбени захтјев 
тужиоца одбијен. 

Доказ-оригинал или овјерена копија правоснажне пресуде. 

6) Извршење правних услуга укључује обавзно присуство најмање два пута седмчно у просторијама 
Уговорног орагана, односно по позиву Уговорног органа, а број позива и дужина присуства зависи од 
потреба Уговорног орагана, те у одсуство из канцеларије се признаје само вријеме проведено у 
просторијама Уговорног орагана. Трошкови путовања до мјеста Уговорног орагана назначеног у овој 
тачки се не наплаћују. 

Доказ – Изјава понуђача о прихватању услова из тачке 6. тендерске документације. 

7) Искуство у заступању клијената у предметима енергетских спрова са иностраним елементом прије 
покретања поступка пред међународном арбитражом. 

У сврху доказивањa искуство у заступању клијената у предметима енергетских спорова  са 
иностраним елементом прије покретања поступка пред међународном арбитражом понуђачи треба да 
доставе поднеске и дописе  који су достављали супротној страни пред покретање арбитражног спора 
са пуномоћи коју му је клијент издао. 

Доказ-копија поднесака из које се може утврдити кога је понуђач заступао и да се радило  о заступању 
пред покретањем арбитражног спора, те пуномоћи клијена, а уговорни орган може тражити 
достављање оригинала ради увида у исти. 

8) Закључена полиса осигурања за штету причињену у обављању професионалне дјелатности. 

Доказ – оригинал или овјерена копија полисе. 

9) 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. 

10) 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. 

 

III КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВРА: 

-Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 

 

 

 



IV НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК:  
 
Понуђачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових 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 (под чврстим увезом минимално се 
сматра провучен јемственик кроз понуду  и опечећен) 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. 

Рок за достављање понуда је до 24.11.2017. године, до 1500 часова. 

Понуде се предају 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   

 

Понуђачи могу измијенити или допунити своје понуде само прије истека рока за достављање понуда. 
Измјена и допуна понуде се доставља на исти начин као и основна понуда, са обавезном назнаком да 
се ради о измјени или допуни понуде. Понуђач може у истом року одустати од своје понуде, 
достављањем уговорном органу писане изјаве. Писана изјава се доставља на исти начин као и понуда, 
са назнаком да се ради о одустајању од понуде. У том случају понуда ће бити враћена понуђачу 
неотворена. 

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

Број набавке: 
„НЕ ОТВАРАЈ“ 

 

V  МЈЕСТО, ВРИЈЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА: 

Наручилац ће након истека рока за пријем понуде извршити отварање   и анализу истих и 
обавјестити ће понуђача о исходу поступка набавке те Одлуку објавити на својој web страници. 

Уговорни орган ће цјенећи предмет набавке и поднесену понуду цијенити потребу провођења 
преговора. 



Анекси: 

Анекс 1 - Образац за достављање понуде 

Анекс 2 - Образац за цијену понуде са техничком спецификацијом  

Анекс 3 - Изјава у вези са чланом 52. Закона 

Анекс 4 - Нацрт уговора 
 

 

Достављено: 

- Наслову; 
- Директор Предузећа;       Д и р е к т о р: 
- Евиденцији; 
- А р х и в а.       ___________________________ 

                   Мр Недељко Кесић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анекс 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ -УСЛУГЕ 

 

Назив Уговора: _________________  

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:  

   

 

 
 

 



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: 
 

У одговору на Ваше писмо – позив за доставу понуда за горе наведени Уговор, Ми, доље потписани, 
овим изјављујемо следеће: 

1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржаја документације захтјева бр. ________. 
Овом Изјавом прихватамо њене одредбе у цјелости, без икаквих резерви или ограничења 
пружања правних услуга наведених у Вашем позиву. 

2. Нудимо пружање правних услуга у складу са условима из тендерске документације, 
критеријума и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења, тј. како је дато у 
Обрасцу за цијену  понуде, Анекс 2. 

3. Укупна вриједнодт наше понуде без урачунатог ПДВ-а за правне услуге према спецификацији 
уз Анекса 2 износи: 

Бројевима: __________________ КМ 

(Словима: ______________________________________________ КМ) 

Износ ПДВ-а __________________КМ 

(Словима: ______________________________________________ КМ) 

Укупна вриједност понуде са урачунатим ПДВ-ом износи:______________________КМ 

(Словима: ______________________________________________ КМ) 

4. Ова понуда важи 90 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда. 

5. Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтјевани и наведени у овој 
тендерској документацији. 

6. Понуђач је упознат и прихвата сва права и обавезе утврђене у Нацрту Уговора који је дат у 
прилогу захтјева, Анекс 4. 

 

 

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: 
 

 

 

 



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] 
 



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. 
 

 

Заступање Уговорног органа 
пред  Институтом за 
интелектуалну  својину БиХ у 
поступку заштите жига и 
дизајна  (обавеза према 
члану 5. Статута Предузећа). 

 
 

h (час) 
 
 
 

 
 

120 
 
 

 

  

 

2. 

 

 
Заступање Уговорног органа у 
поступку заштите 
интелектуалне својине  - право 
на жиг и дизајн. 

 
 
 

h (час) 
 
 

 
 
 

160 
 

 

  

3. 

 

Заступање Уговорног органа 
пред судовима и органима 
управе. 

 
 

h (час) 
 

 
 

800 
 

  

4. 

 

 

 

Присуство  у просторијама 
уговорног органа, најмање два 
пута у току радне недеље, 
односно по позиву уговорног 
органа. (Трошкови путовања до 
сједишта уговорног органа се 
не наплаћују). 

 
 
 
 

h (час) 
 
 
 

 
 
 
 

350 
 
 

 

  

 

5. 

Заступање Уговорног органа и 
пржање правне помоћи у  
предметима енергетских 
спорова са иностраним 
елементом. 

 
 

h (час) 

 
 

170 
 

  

Укупна цијена у КМ без ПДВ-а:  
Попуст _______%:  

Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:  
  

                    М.П.                                                     Потпис  овлашћене  особе  

                                                                                         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 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



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: 
_____________________________ 

М.П.       Мјесто и датум давања изјаве: 
_____________________________ 
Потпис и печат надлежног органа: 

_____________________________ 



                                              Анекс 4 

НАЦТР УГОВОРА 
о вршењу правно – консултантских услуга и услуга заступања 

Број: 01- 3300-___/17 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

1. Уговорни орган: ЗП „Хидроелектране на Врбасу„ а.д. Мркоњић Град, ул.Светог Саве 13, 
ЈМБ 1756958, JИБ 4401195230004, ПИБ 401195230004, кога заступа директор мр Недељко 
Кесић,  (у даљем тексту: Наручилац). 

2. __________________________, ул. ____________ бр.___, ЈИБ _____________________,            
ПИБ __________________, кога заступа директор ___________________, (у даљем тексту: 
Извршилац). 

Члан 1. 

Наручилац наручује, а Извршилац се обавезује да ће за потребе Нручиоца извршити правно – 
консултантске услуге, у склду са указаним потребама Наручиоца, према понуди Извршиоца 
број: _____ од ______ године, која чини саставни дио овог Уговора. 

Члан 2. 

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 Наручиоца. 

Извршилац се обавезује да ће доставити Наручиоцу писанао мишљено 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 интерсу и за рачун Наручиоца за реализацију услуга утврђених у Члану 1. 
овог Уговра. 

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да ће доставити Извршиоцу Документацију потребну ради реализације 
услуга из Члана 1. овог Уговра. 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Извршиоцу за услуге утвређе у Члану 1. овог Уговра вршити 
уплате сукцесивно у року од 15 дана од испостављања фактуре у скалду са Чланом 107. 
Правилника о примјени Закона о ПДВ-у, сходно адвокатској  тарифи и спецификацији из 
понуде Извршиоца број: __________, а уз достављање доказа о извршеној услузи овјереног од 
стране Наручиоца, а на рачун Извршиоца број: _________________, отворен код 
_____________банке. 

Укупна вриједност уговора износи _________________ КМ без урачунатог ПДВ-а 

Износ ПДВ-а је _____________________ КМ 

Укупна вриједност Уговра са урачунатим ПДВ-ом је ________________________КМ. 



 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће свака страна измирити законом прописане обавезе које проистекну 
из овог Уговра. 

Члан 6. 

Уговорне стране се обавезују ће сва евентуална спорна питања рјешавати споразумно, а у случају да 
то није могуће надлежан је суд  у Бања Луци. 

Члан 7. 

Овај Уговор ступа на снагу са даном потписивања обје уговорне стране, а закључује се на период до            
3 (три) године године, односно до утрошка финансијских средстава, односно вриједности Уговора 
одређеној у Члану 4. овог Уговора. 

Члан 8. 

Уговор ступа на снагу даном потписа уговорних страна. 

Члан 9. 

Уговор је сачињен у 6 ( шест) истовјетних  примјерака од којих по 3 (три) за себе задржавају обје 
уговорне стране. 

 

ИЗВРШИЛАЦ:        НАРУЧИЛАЦ: 

ДИРЕКТОР:        ДИРЕКТОР: 

_________________               __________________ 

 

 

 _____________2017. године                                    Мркоњић Град ______________2017. 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). 

 


	Назив Уговора: _________________
	Број набавке: __________________

