„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД
БАЊА ЛУКА
Број: 1266-2/2
Дана: 15.09.2022. године

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА
ЗА НАБАВКУ ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА И УСЛУГА ЦАРИНСКОГ
ПОСРЕДОВАЊА

У име „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Уговорни орган)
позивамо Вас да доставите понуду у поступку набавке шпедитерских услуга и услуга
царинског посредовања, предмет набавке број: 1266-2/22. Процедура јавне набавке ће се
провести у складу с Правилником о поступку додјеле уговора из Анекса II Дио Б Закона о
јавним набавкама (“Службени гласник БиХ“ бр. 66/16) и овим Јавним позивом (даље у
тексту: Позив).
У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ, („Службени гласник БиХ“ број
90/14), у овом поступку јавне набавке нема привредних субјеката с којима је Уговорни
орган у сукобу интереса.
1.

ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Подаци о Уговорном органу:
Назив Уговорног органа: „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука
Адреса: Маховљани бб. 78 250 Лакташи
(ЈИБ) 4400912460005
Телефон: 051/535-214
Web stranica: www.bnx.aero
1.2 Пoдaци o oсoби зaдуженoj зa кoнтaкт
Кoнтaкт oсoбa: Борка Максимовић
Teлeфoн: 00387 51/535-214
Е-маил: borka.maksimovic@bnx.aero
1.3. Подаци о поступку јавне набавке:
Врста поступка јавне набавке: Поступак додјеле уговора врши се у складу са одредбама
Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним
набавкама (Службени гласник БиХ број: 66/16 од 06.09.2016. године).
Процијењена вриједност јавне набавке: 14.000,00 КМ .
Врста уговора о јавној набавци (робе, услуге, радови): Услуге.
Начин вршења услуга: сукцесивно према потребама уговорног органа
Период на који се закључује уговор: једна (1) година.
Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена.
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2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:
2.1. Предмет јавне набавке је набавка шпедитерских услуга и услуга царинског
посредовања на основу потреба уговорног органа.
Ознака и назив из ЈРЈН: 63523000-1 - Лучке и шпедитерске услуге
79223000-3 - Царинско посредовање
2.2. Количина предмета набавке:
Уговорни орган је у предметном поступку набавке одредио процјењену вриједност
предмета набавке, с обзиром да се због природе предмета набавке не може унапријед
одредити количина набавке.
Уговорни орган се не обавезује на набавку услуга у цијелости. Стварна реализација
зависи од потреба уговорног органа и расположивих финансијских средстава, али не
може пријећи утврђену процјењену вриједност. Укупна плаћања без пореза на додатну
вриједност збирно не може пријећи утврђени максимални износ процјењене
вриједности јавне набавке.
2.3. Мјесто пружања услуга:
Услуга ће се вршити на граничним пријелазима држава које граниче са Босном и
Херцеговином и другим локацијама по потреби уговорног органа.
2.3. Рок за пружање услуга
Пружање услуга се врши сукцесивно у периоду од 12 мјесеци сходно потребама
уговорног органа, а започевши најраније након потписивања уговора, сходно
испостављеним наруџбеницама уговорног органа а најкасније у року од 24 сата од
тренутка пријема наруџбенице.

3. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ
3.1. Способност обављања професионалне дјелатности (члан 46. Закона)
Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају бити
регистровани за обављање дјелатности која је предмет ове јавне набавке.
У сврху доказивања способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи
требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или
другом регистру у земљи у којој су регистровани, или да обезбиједе посебну изјаву или
потврду надлежног органа, којом се доказује њихово право да обављају професионалну
дјелатност која је у вези с предметом набавке, и то:
Понуђач, у сврху доказа о испуњавању услова из члана 46. Закона дужан је доставити
Актуелни извод из судског регистра или Рјешење о регистрацији, или Изјаву/Потврду
надлежног органа из које се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која
је предмет ове набавке;

2

Ако је понуђач са сједиштем изван БиХ, треба доставити одговарајући документ који
одговара захтјеву из члана 46. Закона, а који је издат од надлежног органа, све према
важећим прописима земље сједишта понуђача, односно земље у којој је регистрован
понуђач.
Доказ се доставља као оригинал или овјерена копија оригинала, с тим да датум
издавања оригинала не може бити старији од три мјесеца рачунајући од дана
достављања понуде.
У случају да се у понуди не доставе наведени документи у вези способности обављања
професионалне дјелатности понуђача (члан 46. Закона), или се не доставе на начин како
је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања
наведеног услова за квалификацију.
3.2. Техничка и професионална способност (члан 50. Закона)
3.2.1. Што се тиче техничке и професионалне способности, понуђачи требају
испунити сљедеће минималне услове.
а) Да имају пословну јединицу на граничном прелазу Градишка и Рача.
б) Да имају пословну јединицу у Бањој Луци која има могућност рада на граничном
прелазу Аеродром Бања Лука.
в) Да могу обезбједити гаранцију банке за пуштање робе у слободан промет на износ од
100.000,00 КМ,
г) Да могу обезбједити гаранцију банке за царинско складиште тип „Ц“ на износ од
250.000,00 КМ,
д) Да могу обезбједити гаранцију банке за превоз на износ од 15.000,00 КМ.
3.2.2. Оцјена техничке и професионалне способности понуђача ће се извршити на
основу једног или више доказа којима се доказује испуњавање постављених услова
из тачке 3.2.1 ТД :
а) Изјава понуђача да имају пословну јединицу на граничном прелазу Градишка и Рача.
б) Изјава понуђача да имају пословну јединицу у Бањој Луци која има могућност рада на
граничном прелазу Аеродром Бања Лука.
в) изјаву понуђача да могу обезбједити гаранцију банке за пуштање робе у слободан
промет на износ од 100.000,00 КМ,
г) изјаву понуђача да могу обезбједити гаранцију банке за царинско складиште тип „Ц“
на износ од 250.000,00 КМ
д) изјаву понуђача да могу обезбједити гаранцију банке за превоз на износ од 15.000,00
КМ.
3.2.3. Понуђач је дужан доставити у саставу понуде документе којима доказује техничку
и професионалну способност. Тражени документи достављају се у оригиналу или
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овјереној копији.
3.3. Дисквалификација по основу сукпоба интереа или корупције (члан 52.
Закона)
3.3.1. У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", број 39/14), 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 запосленом 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 писану Изјаву да није нудио мито
нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци.
Изјава треба бити у складу са формом утврђеном Анексом 3. ове тендерске
документације.
Изјаву потписује законски заступник понуђача или лице које он овласти.
Овлашћење треба бити саставни дио Тендерске документације.
У случају да се у понуди не достави наведени документ, или се не достави на начин како
је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања
наведеног услова.
Укoликo пoнуду дoстaвљa групa пoнуђaчa, свaки члaн групe понуђача појединачно
мoрa доставити Изјаву.
4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ
Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују
да испуњавају услове тражене Позивом за доставу понуда:
a) Попуњен Образац за понуде који је дат у документацији Позива (Анекс 1),
б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити,
потписати и овјерити са цијенама без урачунатог ПДВ-а, посебно исказаним
ПДВ-ом и укупном цијеном с урачунатим ПДВ-ом изражено у КМ, како
је дато у документацији Позива Анекс 2.;
в) Доказ (документ) о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком
регистру у земљи у којој је понуђач основао фирму, а којим се доказује његово
право да се професионално бави одређеном дјелатношћу која је предмет ове
набавке;
г) Доказе о техничкој и професионалној способности из тачке 3.2.1. овог Позива.
д) Изјаву понуђача овјерену код надлежног органа (суд, нотар или општина), у
складу са формом која је дата у Анексу 3. ове ТД, а у складу са чланом 52. став
(2) Закона ЈН БиХ.
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ђ) Овјерен и попуњен Нацрт Уговора (Анекс 4).
5. КРИТЕРИЈ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА
Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.
Одлука о додјели уговора биће донијета примјеном критеријума “најнижа
понуђена цијена”, уколико су испуњени сви услови наведени у Позиву.
6. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ, МЈЕСТО И РОК ЗА ПРИЈЕМ ПОНУДА
Понуде се припремају и подносе у складу с Позивом Наручиоца и документацијом за
предметну набавку, у прилогу. Понуђач подноси понуду непосредно или путем
поште, у затвореној коверти или кутији, овјереној печатом, на адресу: „Аеродроми
Републике Српске” а.д. Бања Лука, 78 250 Лакташи, Маховљани бб. и то
најкасније до 30.09.2022. године до 12,00 часова с назнаком:
„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА И УСЛУГА
ЦАРИНСКОГ ПОСРЕДОВАЊА, БРОЈ: 1266-2/22 „НЕ ОТВАРАЈ“.
На полеђини (прикладном мјесту) пошиљке мора бити назначен назив и адреса
понуђача.
Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са
сигурношћу уврдити да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена.
Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде
приспјеле на протокол Наручиоца, без обзира на начин и вријеме слања.
Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене
понуђачу, уз назнаку да су неблаговремено приспјеле.
У року за подношење понуда понуђач може да измијени, допуни или повуче своју
понуду. Понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде, на начин који је
одређен за подношење понуда, на адресу Наручиоца: „Аеродроми Републике
Српске” а.д. Бања Лука, 78 250 Лакташи, Маховљани бб. с назнаком:
„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ
ШПЕДИТЕРСКИХ УСЛУГА И УСЛУГА ЦАРИНСКОГ ПОСРЕДОВАЊА
БРОЈ: 1266-2/22 – „НЕ ОТВАРАЈ“.
Наручилац ће након истека рока за пријем понуде/а извршити отварање и анализу
истих и обавијестити понуђаче о исходу поступка набавке, те Одлуку објавити на
својој веб страници.
7. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА
Понуде морају важити минимално шездесет (90) дана, рачунајући од истека рока за
подношење понуда.
8. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА
Саставни дио овог позива је нацрт уговора у који су унесени сви елементи из Позива.
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Нацрт уговора или основни елементи уговора су у Анексу 4. овог Позива.
Понуђач уз понуда треба доставити потписан и овјерен Нацрт уговора.

ПРИЛОЗИ:
1.
2.
3.
4.

Образац за понуду – Анекс 1.
Образац за цијену понуде – Анекс 2.;
Изјава из члана 52. ЗЈН БиХ – Анекс 3.
Нацрт уговора – Анекс 4.

6

АНЕКС 1
ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДЕ
Број набавке: ____-1/22
Објављено на веб страници Уговорно органа дана 15.09.2022. године.
Број понуде: _______________
Датум: ___________________
УГОВОРНИ ОРГАН:
Назив уговорног органа
Адреса
Сједиште

„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД БАЊА ЛУКА
МАХОВЉАНИ ББ
78 250 ЛАКТАШИ

(уколико се ради о заједничком поступку јавне набавке уписују се називи свих уговорних органа
који учествују у поступку са назнаком ко је централни уговорни орган)
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 ЈИБ за сваког члана
групе понуђача
(уколко се ради о групи понуђача)
Адреса
ИДБ/ЈИБ
Број жиро рачуна
Да ли је понуђач у систему ПДВ-а
Адреса за доставу поште
Е-маил
Контакт особа
Број телефона
Број факса
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Јавног позива број:
1266-2/22 од 15.09.2022. године. Овом Изјавом прихватамо одредбе наведене у Јавном
позиву у цијелости, без икаквих резерви или ограничења у пружању шпедитерских
услуга и услуга царинског посредовања , наведених у вашем Јавном позиву.
2. Нудимо пружање услуга, у складу с условима из Јавног позива, критеријима и
утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења, тј. како је дато у Обрасцу за
цијену понуде, Анекса 2.;
3.Укупна вриједност наше понуде без урачунатог ПДВ-а за шпедитерске услуге и услуге
царинског посредовања према спецификацији из Анекса 2. износи:
Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _______________ (KM)
(словима: _____________________________ _________)
Попуст који дајемо на цијену(___%)______________ (KM)
(словима: ___________________________________ ___)
Цијена наше понуде, с укљученим попустом без ПДВ-а је ____________(КМ)
(словима: __________________________________________ )
Цијена наше понуде с ПДВ-ом је __________________ (КМ)
(словима: ____________________________________________ )
4. Ова понуда важи 90 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.
5. Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтијевани и наведени у
Јавном позиву.
6. Понуђач је упознат и прихвата сва права и обавезе утврђене у Нацрту Уговора који је
дат у прилогу, Анекс 4.
Уз понуду је достављено сљедеће:
Попис достављених докумената:
1. _________________________________________________________
2. _________________________________________________________
3. _________________________________________________________
4. _________________________________________________________
5. _________________________________________________________
6. _________________________________________________________
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7. _________________________________________________________
8. _________________________________________________________

Мјесто и датум, ______________________

М.П.

ПОНУЂАЧ:

_______________________
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АНЕКС 2.
ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ
Набавка шпедитерских услуга и услуга царинског посредовања
Назив Понуђача: ______________________
Брoj понуде: ___________________________
Датум:
____________________________
Проценат од
Минимални Максимални
Назив и опис
Вриједност
Ред
вриједности
износ без
износ без
бр
услуге
робе у КМ
робе
ПДВ-а у КМ ПДВ-а у КМ

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Шпедитерске
Вриједност
услуге за царињење робе од 100 до
робе
2.000
Шпедитерске
Вриједност
услуге за царињење робе од 2.001
робе
до 10.000
Шпедитерске
Вриједност
услуге за царињење робе од 10.001
робе
до 100.000
Шпедитерске
Вриједност
услуге за царињење робе од 100.001
робе
до 1.000.000
Шпедитерске
Вриједност
услуге за царињење робе преко
робе
1.000.000
Царинско
Вриједност
посредовање
за робе од 100 до
царињење робе
2.000
Царинско
Вриједност
посредовање
за робе од 2.001
царињење робе
до 10.000
Царинско
Вриједност
посредовање
за робе од 10.001
царињење робе
до 100.000
Царинско
Вриједност
посредовање
за робе од 100.001
царињење робе
до 1.000.000
Царинско
Вриједност
посредовање
за робе преко
царињење робе
1.000.000
Гранична пријава
Ангажовање
банкрске гаранције
за пуштање робе у
слободан промет
Употреба возила
Укупна цијена (минимални+максимални износ) без ПДВ-а:
Попуст _______%:
Укупна цијена у КМ са попустом без ПДВ-а:
Укупна цијена у КМ са попустом сa ПДВ-oм:

Потпис овлаштене особе Понуђача
М.П.

_________________________
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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 добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне
трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу.
3. У случају разлике 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.
Напомена: Исправке цијене у понуди морају бити видљиве, са потписом
понуђача и датумом исправ
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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
заступника 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 шпедитерских услуге и услуга царинског
посредовања (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи
Уговорни орган „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (Навести тачан назив
Уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци на порталу
Агенције за јавне набавке БиХ (ако је објављено обавјештење) 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.
Мјесто и датум давања изјаве:

Изјаву дао:

_____________________________

________________
М.П.

Потпис и печат надлежног органа:
_____________________________
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АНЕКС 4.
УГОВОР О
ШПЕДИТЕРСКО-ЦАРИНСКИМ ПОСЛОВИМА
Закључен у Бањој Луци дана ___.___.2022. године између:
УГОВОРНЕ СТРАНЕ :
НАЛОГОДАВАЦ : „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ“ АД Бања Лука,
Маховљани бб. Лакташи, ЈИБ: 4400912460005, трансакцијски рачун број 55510000240689-66, отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, које заступа Милан Рачић, в.д.
директора уз супотпис Весне Мирјанић, в.д. извршнoг директорa, (даље у тексту:
Налогодавац)

ШПЕДИТЕР :
_____________________, ул. __________________________, ЈИБ
_________________, трансакцијски рачун број ___________________, кога заступа
директор
______________, ________, телефон ____________(у
даљем тексту:
Шпедитер)

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Обављање услуга шпедиције и посредовања (царинско
посредовање, организација транспорта, збирни транспорт, ускладиштење и др.

Члан 1.
Основ за реализацију овог Уговора је проведени поступак јавне набавке услуга
шпедиције и посредовања, путем Јавног позива број ______-2/22 од ___.09.2022. године,
у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, (“Сл. гл. БиХ” број 39/14), Одлуком о
покретању поступка број _____/22 од __.09.2022. године, Одлуком о избору
најповољнијег Понуђача број ____-__/22 од ___.09.2022. године, Понудом Шпедитера
број ____/22 од ____.09.2022. године, заведена код Налогодавца под бројем ____/22 од
___.09.2022. године.
Наведени акти чине саставни дио овог Уговора.
Члан 2.
Предмет овог Уговора су шпедитерско царински послови које Шпедитер као
специјализовано, професионално и стручно лице се обавезује да врши у име и за рачун
Налогодавца (послови царинског посредовања и др.) или у своје име, а за рачун
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Налогодавца (послови закључења уговора о превозу и др.), по његовим посебним
налозима (диспозиција) како слиједи :
Услуге царинског посредовања:
-

пријем и потврда диспозиције,
прихват и обрада царинске документације,
тарифирање робе по царинској тарифи,
израда калкулације за робу,
давање стручних савјета,
пријављивање робе на граници,
ангажовање инспекцијских служби,
прибављање потребних одобрења, рјешења, увјерења и др,
присуство царинском прегледу робе,
стављање робе под царински надзор – складиштење,
залагање царинске гаранције,
преузимање и контрола царинске документације након царињења,
достављање документације Налогодавцу након царињења,
остале радње у интересу Налогодавца.

Транспорт робе:
-

организација интермодалног транспорта, мултимодалног транспорта у свим
облицима транспорта:







камионског,
жељезничког,
бродског (ријечним и поморским путевима),
авионског,
ПТТ,
збирног транспорта,

Цијене транспорта се формирају на основу конкретних транспортних задатака
Налогодавца, по званичним тарифама ангажованих превозника.
Складиштење робе:
-

складиштење у властитим царинским складиштима у Бањој Луци, ____________
___________________________________________________________________,
манипулација робом (утовар-истовар), чување, етикетирање, препакивање,
бројање, и др,
услуге складиштења у друга царинска складишта и смјестишта се посебно
договарају с Налогодавцем.

Kонсалтинг послови:
-

пружање стручне помоћи у свим спољнотрговинским пословима,
провођење свих царинских процедура уз примјену Закона о царинској политици
БиХ, ЦЕФТА, ЕФТА споразум, ССП са ЕУ,
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-

примјена Закона о ПДВ-у у царинском поступку,
одређивање најповољнијег транспорта,
инстрадација пошиљака (одређивање превозног пута),
посредовање за трећа лица,
цијене консалтинг услуга се посебно договарају.

ОБАВЕЗЕ НАЛОГОДАВЦА
Члан 3.
За уредно и благовремено извршење услуга Шпедитера, Налогодавац је обавезан :
-

Да Шпедитеру благовремено и са свим неопходним документима и подацима изда
налог (диспозицију) за извршење повјереног му посла. Подаци и документа
издати Шпедитеру морају да буду вјеродостојни и тачни, за шта одговара
Налогодавац. Уколико се утврди да подаци не одговарају стварном стању, а
надлежни орган покрене прекршајни поступак, сви трошкови и одговорност за
учињени прекршај падају на терет Налогодавца. У случају закашњења налога,
Шпедитер је дужан да у најкраћем року изврши налог, а терет повећаних
трошкова сноси Налогодавац.

-

Да осигура неопходна финансијска средства за покриће трошкова извршења
услуге Шпедитера, те царинских дажбина уколико их плаћа Шпедитер.

ОБАВЕЗЕ ШПЕДИТЕРА
Члан 4.
Извршавајући задатке по примљеним диспозицијама од Налогодавца, Шпедитер је
дужан да :
-

-

Штити интересе Налогодавца, поступајући с његовом робом према начелима
доброг привредника и нормама добрих пословних обичаја и правила струке,
Савјесно и на вријеме изврши наложене радње и услуге,
Обезбиједи најкраћи и најекономичнији правац превоза робе,
Уколико примијети недостатке у налогу о томе одмах обавијести Налогодавца,
Осигура робу у транспорту, уколико то Налогодавац изричито захтијева,
Послове обавља по ФИАТА моделу рада међународног шпедитера,
Обезбиједи гаранцијски потенцијал у складу са захтјевом Налогодавца из Позива
за понуду број _____-2/22 од ___.09.2022. године и својом Понудом број ____/22
од ___.09.2022. године,
Након извршене услуге положи рачун Налогодавцу.

ЦИЈЕНЕ УСЛУГА
Члан 5.
Цијена шпедитерских услуга за царињење робе и цијена царинског посредовања за
царињење робе ће се обрачунавати у складу с понудом Шпедитера број ____/22 од
___.09.2022. године, која чини саставни дио овог Уговора и то:
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-

Шпедитерска услуга за царињење робе од 100 -2.000 КМ
____ KМ/ ЈЦИ,
Шпедитерска услуга за царињење робе од 2.001-10.000 КМ
____ KМ/ ЈЦИ,
Шпедитерска услуга за царињење робе од 10.001-100.000 КМ
____ KМ/ ЈЦИ,
Шпедитерска услуга за царињење робе од 100.001-1.000.000 КМ ____ KМ/ ЈЦИ,
Шпедитерска услуга за царињење робе преко 1.000.000 КМ ____ KМ/ ЈЦИ,
Царинско посредовање за царињење робе од 100-2.000 КМ ____КМ/ЈЦИ,
Царинско посредовање за царињење робе од 2.001-10.000 КМ ____КМ/ЈЦИ,
Царинско посредовање за царињење робе од 10.001-100.000 КМ ____КМ/ЈЦИ,
Царинско посредовање за царињење робе од 100.001-1.000.000 КМ ___КМ/ЈЦИ,
Гранично пријављивање по царинској декларацији ____ KМ/ЈЦИ,
Ангажовање банкарске гаранције за пуштање робе у слободан промет ___КМ/ЈЦИ
Употреба возила _____ КМ/ЈЦИ

Остали трошкови се зарачунавају ефективно: административне и царинске таксе,
инспекцијски трошкови, обрасци, банкарске провизије, царинске гаранције.
Рок плаћања _____(__) дана од дана настанка обавезе.
За неблаговремено плаћање зарачунава се законска затезна камата.
Уговорне стране не могу мијењати цијене услуга, наведене у овом члану.
Процејњена вриједност овог Уговора износи 14.000,00 KМ (словима: четрнаестхиљадаконвертибилних марака и 00/100).
У случају повећања цијена, Налогодавац задржава право да фактуре са повећаним
износом цијена врати и једнострано раскине Уговор.
Члан 6.
Налогодавац има право рекламације примљених фактура у року три (3) дана од дана
пријема истих. Шпедитер се обавезује да на рекламације одговори у року три (3) дана од
дана пријема рекламације.
Члан 7.
Налогодавац се обавезује да обавезе за услуге, царину и ПДВ плати у року од ___ (__)
дана од дана настанка обавезе.
Укупна плаћања по основу овог Уговора не смију прећи процијењену вриједност
предмета набавке у току трајања овог Уговора.
Члан 8.
У случају да Шпедитер не изврши своје уговорене обавезе које су предмет овог Уговора,
као и у случају несавјесног или неквалитетног извршења уговорних обавеза,
Налогодавац има право да захтијева уговорну казну у висини 10% од укупне уговорене
цијене.
Члан 9.
Ради обезбјеђења наплате својих потраживања Шпедитер има право залоге на стварима
предатим ради отпремања и у вези са отпремањем све док их држи или док у рукама има
исправу помоћу које може располагати њима.
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Члан 10.
Шпедитер и Налогодавац не могу бити одговорни за штету насталу усљед више силе или
околности на које нису могли утицати.
Под вишом силом се подразумијева случај када испуњење обавезе постане немогуће због
ванредних околности на које уговорне стране нису могле утицати.
Шпедитер не може бити одговоран због погрешних података датих од стране
Налогодавца.
Члан 11.
Шпедитер се обавезује да без претходне сагласности Налогодавца неће током трајања
овог Уговора, а и након завршетка предмета Уговора, објављивати, нити чинити
доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог
Уговора.
Члан 12.
Уговорне стране се обавезује да ће све податке из овог Уговора третирати као
повјерљиве, те исте неће давати трећој страни, без претходног писаног одобрења друге
уговорне стране, осим својим запосленим који директно учествују у извршењу овог
Уговора.
Члан 13.
Шпедитер се обавезује да ће све радње које су предмет овог Уговора, а на основу
захтјева Налогодавца, обавити стручно, квалитетно и на вријеме, као и да ће пружити сву
потребну помоћ у сваком сегменту обављања шпедитерских, царинских и
спољнотрговинских послова.
Члан 14.
Овај Уговор сматра се закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних
страна, на темељу сагласности воља.
Уговор се закључује на период од једне (1) године, рачунајући то од дана обостраног
потписивања Уговора, или до утрошка предвиђених средстава, у зависности који се од
ова два услова прије остваре.
Услуге ће се пружати суксцесивно, у складу са потребама Налогодавца.
Свака уговорна страна, незадовољна испуњењем уговорних обавеза друге уговорне
стране, може захтијевати раскид Уговора, под условом, да је своје уговорне обавезе у
потпуности и благовремено извршила.
Уговорна страна која жели да раскине Уговор се обавезује да претходно, друго уговорној
страни, достави писано обавјештење о разлозима за раскид Уговора и да јој остави
примјерен рок од пет (5) дана за испуњење обавеза. Уколико друга уговорна страна не
испуни обавезу ни у накнадно остављеном примјереном року, Уговор ће се раскинути.
Раскид Уговора врши се у писаној форми, уз отказни рок од 15 дана.
Уговор се може раскинути и споразумом уговорних страна уз отказни рок од 15 дана
који тече од пријема писане обавијести о споразумном раскиду.
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У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна прије раскида
Уговора измирити све доспјеле обавезе по овом Уговору.
Члан 15.
За све што није предвиђено овим Уговором, а тиче се међусобних права и обавеза
уговорних страна, примјењиваће се одредбе Закона о облигационим односима и правила
пословања међународног шпедитера.
Извршилац је дужан да приступи закључењу уговора одмах по његовом пријему и у року
три (3) дана достави Наручиоцу потписан уговор.
Члан 16.
Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно, у
супротном уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци.
Члан 17.
Овај Уговор је сачињен у 4 ( четири) истовјетна примјерка, од којих свакој уговорној
страни припада по 2 ( два).

ЗА ШПЕДИТЕРА

ЗА НАЛОГОДАВЦА

ДИРЕKТОР

ВД ДИРЕKТОРА

________________

___________________
Милан Рачић, дипл. инг.

______________________
Весна Мирјанић, дипл.еко.
Својим потписом понуђач је сагласан с битним елементима наведеним у овом
Нацрту Уговора. Коначни текст Уговора ће се прецизирати у складу с понудом и
захтјевом.
Мјесто и датум:

Овјерен потпис овлашћеног лица
понуђача

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