
 
        

 

Број: 1303-1/22 
Дана: 04.10.2022. године 

 

 

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА 

 

 

НАРУЧИЛАЦ: Аеродроми Републике Српске а.д., Бања Лука 

 

 

ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ: Поступак набавке на коју се не примјењује Закон о 

јавним набавкама (Службени гласник БиХ БР.39/14)  члану 86. став 1 под а) роба за даљу 

продају 
 

У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ, („Службени гласник БиХ“ број 

орган у сукобу интереса.  

 

I 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 набавке на коју се не примјењује Закон о јавним 

набавкама (Службени гласник БиХ БР.39/14)  члану 86. став 1 под а) роба за даљу продају 

Процијењена вриједност јавне набавке: 49.580,00 КМ . 

Врста уговора о јавној набавци (робе, услуге, радови):  Роба. 

Начин вршења услуга: сукцесивно према потребама уговорног органа 

Период на који се закључује уговор: једна (1) година 

Тел. + 387 51 53 52 10 

E-mail: info@bnx.aero 

www.bnx.aero 

Аеродроми Републике Српске а.д. 

Маховљани бб, 78250 Лакташи 

Република Српска, БиХ 

http://www.bnx.aero/


II ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:   
 

1.1. Педмет набавке:   Набавка прехрамбених артикала  за киоск  на аеродрому 

 

Ознака и назив из ЈРЈН:  15800000-6 -  Разни прехрамбени производи 

  

1.2.  Испорука робе:   Роба ће се испоручивати сукцесивно по потреби   Уговорног 

  органа. 

 

1.3.  Мјесто испоруке робе: киоск на аеродрому, Маховљани бб. 78 250 Лакташи 

 

1.4.  Период на који се закључује уговор: Уговор се закључује на период од 1 (једне 

  године или до утрошка предвиђених средстава у зависности који од услова буде први 

испуњен. 

 

2. Плаћање робе: Плаћање робе вршиће се по цијенама исказаним у понуди/цјеновнику 

понуђача у року од ___ дана по пријему уредно испостављене фактуре и/или сходно 

закљученом уговору. 

 
III  САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 

Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују да 

испуњавају услове тражене захтјевом за доставу понуда:  

 

а) Попуњен Образац за понуду  робе, која је дата у Обрасцу за достављање  понуде    

            (Анекс 1.)  
 

б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити   

потписати и овјерити са фиксним јединичним цијенама без ПДВ-а, посебно 

исказаним ПДВ-ом и укупном цијеном са урачунатим ПДВ-ом изражено у КМ, како 

је дато у тендерској документацији (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.  

 

Достављени документ не смије бити старији од три (3)  мјесеца рачунајући од  

момента предаје понуде уговорном органу. Морају бити оргинали или овјерене  

копије. 

 

г) Потврду пословне банке код које Понуђач има главни рачун, којом се потврђује да 

трансакциони рачун понуђача није био блокиран  најмање шест (6) мјесеци од дана 

издавања потврде. 

 



д)  Изјаву у складу са чланом  52. ЗЈН 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. 

 

ђ) Овјерен и попуњен Нацрт уговора (Анекс 4.) Сваку страну нацрта који је дат уз 

захтјев за достављање понуде понуђач (овлаштено лице понуђача) је обавезан да и 

парафира, потпише те приложити уз понуду).                      

 

IV    КРИТЕРИЈИ ЗА ДОДЈЕЛУ УГОВОРА:  

 

            Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде.  

 

V 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 19.10.2022. 

године до 12,00 часова с назнаком: 

 

      „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПРЕХРАМБЕНИХ АРТИКАЛА ЗА КИОСК, БРОЈ:    

        1303-2/22  „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 ПРЕХРАМБЕНИХ   

        АРТИКАЛА ЗА КИОСК, БРОЈ: 1303-2/22  „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. 

 

VI  РОК ВАЖЕЊА ПОНУДА 

 

Понуде морају важити минимално шездесет (90) дана, рачунајући од истека рока за   

подношење понуда. 

Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене понуђачу,  

уз назнаку да су неблаговремено приспјеле. 

 

VII ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДЈЕЛИ: 

 

Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци Наручиоца о резултатима поступка  

набавке путем Јавног позива у року седам (7) дана од дана доношења одлуке, мeилом  

или поштом. Уз обавјештење о резултатима поступка Наручилац ће доставити  

понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка. 

 

 

 

      ПРИЛОЗИ: 

 

1. Образац за понуда (Анекс 1.), 

2. Образац за цијену понуда (Анекс 2.), 

3. Изјава из члана 52. ЗЈН БиХ  (Анекс 3.), 

4. Нацрт Уговора (Анекс 4.). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 1 

Страна 1/2 

ОБРАЗАЦ ЗА  ПОНУДЕ- РОБЕ 

 

 

Број набавке: 1303-2/22 

Објављено на веб страници Уговорно органа дана  04.10.2022. године. 

Број понуде: _______________ 

Датум:  ___________________ 

 

 

УГОВОРНИ ОРГАН: 

 

Назив уговорног органа „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД БАЊА ЛУКА 

Адреса МАХОВЉАНИ ББ 

Сједиште 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 

 



ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Јавног позива број: 

позиву у цијелости, без икаквих резерви или ограничења у набавци прехрамбених артикала, 

наведених у вашем Јавном позиву. 

 

Укупна вриједност наше понуде без урачунатог ПДВ-а за набавку прехрамбених артикала 

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: ____________________________________________ ) 

 

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

 

4. Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтијевани и наведени у 

Јавном позиву. 

 

5. 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. _________________________________________________________ 

 

Мјесто и датум, ______________________ 

 

 

     

                                                                                           М.П.              ПОНУЂАЧ: 

 

                                                                                                           ___________________ 



АНЕКС  2. 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача:  _____________________________________ 

Број набавке:     ______________________________________ 

Понуда број:     _______________________________________ 

Р/Б ОПИС- НАЗИВ РОБЕ 
Јед. 

мјере кол 
Јединична цијена 

без ПДВ-а 
Укупна цијена 

без ПДВ-а 

1.  Plazma 75 gr kom 800   

2.  Plazma posna 150 gr. kom 200   

3.  Plazma 150 gr. kom 400   

4.  Eurovafel choco 45 gr kom 300   

5.  Eurokremblok 100 gr. kom 250   

6.  Eurokrem blok 50 gr. kom 250   

7.  Kokos desert 30 gr. kom 300   

8.  Kraš kiki bombon 100 gr. kom 100   

9.  Bademi 100 g kom 150   

10.  Sekundarno ljepilo  kom 50   

11.  Daria medenjak 150 gr. кom 250   

12.  Čips slani 50 gr. кom 300   

13.  Čips domaćinski 60 gr. kom 250   

14.  Pardon štapići 120 g kom 350   

15.  Čips XL ravni + rebrasti 150 gr. kom 250   

16.  Orbit žvakaća guma  30/1 kom 700   

17.  Airwaves žvakaća guma 14 gr. kom 600   

18.  Orbit za djecu for kids kom 300   

19. M Čips XXL 160 gr kom 200   

20. Č Čokolada N.Ž. 30 gr. Crna kom 300   

21.  Čokolade Baron 200 gr Delicadore kom 150   

22.  Smoki  40 gr. kom 800   



23.  Štapići s kikirikijem 45 gr. Prima kom 550   

24.  Čokolada N.Ž. mliječna 30 gr kom 100   

25.  Čokolada N.Ž. 250 gr kom 100   

26.  Čokolada samo ti 100 g kom 100   

27.  Štapići slani prima 95 gr. kom 400   

28. t Štapići Prima sa kikirikijem 120 g  kom 400   

29.  Choco biskvit  125 g kom 200   

30.  Rum pločice 54 gr. om 600   

31.  Plazma mini čoko  50 gr. om 150   

32.  Bundeva košpice  50 gr. om 150   

33.  Frondi maxi 250 gr. om 150   

34.  Euro vafl napolitanke 180 gr. om 200   

35.  Išleri sa eurocremom  125 gr. kom 150   

36.  Bajadera kraš 200 gr. om 100   

37.  Snickers  50 gr. om 400   

38.  Krem banane  štark 25 gr. kom 1000   

39.  Čoko vitanova 20 gr, kajsija, marelica, 

ribizla  

kom 
350 

  

40.  Zlatne ribice  90 gr. kom 300   

41. . Kiki riki 100 gr. gud slani kom 400   

42.  Helf 75 gr. Bombone kom 200   

43.  Bounty 57 gr.  Кom 400   

44.  Kinder čokolada, 50 gr kom 250   

45.  N.Ž.nugat  90 gr. kom 200   

46.  Kikiriki diet 195 gr  kom 200   

47.  Kiki riki  slani 40 gr. kom 1000   

48.  Twix 50 gr. kom 250   

49.  Kikiriki marinirani 10 0 gr. kom 200   



50.  Čokolada najlepše želje  90 gr kom 300   

51.  Čokolada najlepše želje  lješnjak-sušeno 

voće  100 g 

kom  
250 

  

52.  Kinder bueno 43 gr. kom 600   

53.  O cake integral. Keks sa narandžom 205 

gr. 

kom 
250 

  

54.  O  cake  sa komadima čokolade  205 gr. kom 200   

55.  Negro bombone (vrećice) 100 gr. kom 200   

56. M Mentol bombone 100 g kom 200   

57.  Čokolada  noiset milka 270 gr. kom 100   

58.  Kinder čokolada 100 gr. kom 100   

59.  Kesten desert 30 gr. kom 200   

60.  Čoko keks  štark  230 gr. kom 150   

61.  Čokolada kandit riki 200 g kom 150   

62.  Minjon kocke  260 gr. kom 100   

63.  Kinder jaje 20 gr. kom 400   

64.  Ratluk  orah 200 gr. kom 100   

65.  Mančmalov 105 gr. kom 200   

66.  Domaćica kraš 220 g kom 150   

67.  Bake rolls 7 days 70 gr kom 170   

68.  Jedinični kroasan 60 gr. kom 1000   

69.  Orbit bomboni 28 gr. kom 300   

70.   Herba bombone 48 gr. kom 200   

71.  Posni medenjak 150 gr. kom 150   

72.  Welnes integ. Keks sa suvim grož. 205 

gr 

kom 150   

73.  Welnes sa narandžom 205 gr. kom 150   

74.  Jafa keks 150 g kom 300   

75.  Bronhi bombone 100 gr. kom 150   



76.  Pereci slane Ravanica 75 g kom 250   

77.  Kafa OM 0,20 dkg kom 100   

78.  Higijenski ulošci 10/1 kom 100   

79.  Vlažne maramice  kom 200   

80.  Lotos maramice  kom 350   

81.  Cappuccino inst.vanilija 18,5 gr. Kom 300   

82.  Cappuccino jacobs specijal 18,5 gr kom 200   

83. N Nescafe 3/1 kom 150   

84.  Upaljači bBIC J3 kom 300   

85.  Blic alkalne baterije dur. kom 50   

86.  Bic prismo 1/50 olovke kom 120   

87.  Ženske štrample  15 i 20 DEN mat  89 

% Polyamide ,11%Elastin (vel.III,IV,V)  

 

kom 
100   

88.  Čokolade Milka  270 gr kom 100   

89.  Čokolade Milka  300 gr(keks) kom 100   

90.  Čokolade Milka  80  g noisete kom 70   

91.  Milka oreo keks 176 g kom 200   

92.  Čokolade Milka  270 gr wholenuts kom 200   

93.  Čokolade Milka  270 gr noisete kom 100   

94.  Croco mix 250 gr kom 200   

95.  Mini Palitos 100gr seed mix  kom 200   

96.  Upaljači J5 mini kom 600   

97.  Tak mini 100 gr  kom 150   

98.  Orbit bombone 28 gr kom 300   

99.  Marbo čips čili 80 gr kom 200   

100.  Kava bon 40g kom 200   

101.  Čips domaćinski 60 gr kom 300   

102.  Pereci 75 gr. kom 200   



103.  Žvake orbit pepermint kom 300   

104.  Bombone KIKI tuti fruti 100gr kom 300   

105.  CRACKERS susam krekeri 150 gr kom 300   

106.  Čips paprika Marbo 80 gr kom 300   

107.  Bom.Helf 40gr kom 200   

108.  Minjon kocke 260 gr kom 100   

109.  Orbit mint strong bombone kom 200   

110.  Pardon štapići sa kikir.150gr kom 500   

111.  TUC TUC salt  100 gr kom 400   

112.  Smoki 130  gr. kom 400   

113.  Kroasan double 7 days 60gr kom 800   

114.  Čokolada Volim te 100gr kom 200   

115.  Čips domaćinski sa ukusom sira 6t0 gr. kom 150   

116.  Kinder Čokolada 100 gr. kom 100   

117.  Maramice Violet  kom 1000   

118.  Kikiriki gaud slani 100gr kom 250   

119.  Čoko smoki 40gr. kom 300   

120.  Lili vanilice 220 gr. kom 50   

121.  Sok 0,2l Dana jabuka kom 1000   

122.  Sok 0,2l Dana marelica kom 1000   

123.  Dvojni C 0,2l kom 4000   

124.  Cedevita bombone 19,5 gr kom 400   

125.  Krekeri tak multgrain 115 gr kom 300   

126.  Ledene krem banane 30gr. kom 300   

127.  Bruschette chips 70 gr. kom 500   

128.  Tuc bacon 100 gr kom 100   

129.  Napolitanke Fazon 222 gr kom 300   



130.  Toffie 125gr. kom 100   

131.  Kosili vlažne maramice kom 100   

132.  Čips oven baked yogurth 125 gr. kom 200   

133.  Čips rebrasti 90 gr. kom 250   

134.  Fishermans bombone 100gr kom 150   

135.  Cake bar biskvit kakao 30gr. kom 500   

136.  Bonžita 30 gr. kom 500   

137.  Pistacije 100gr kom 100   

138.  Čips Pringles orginal 165 gr. kom 300   

139.  Čips Ppringles paprika 165 gr. kom 300   

140.  Noblice 125 gr. kom 150   

141.  Štark napolitanke sa čoko. Prelivom 

180 gr 

kom 150   

142.  Štark napolitanke duo krem 180 gr. kom 150   

143.  Čokolada Samo ti sa lješnjakom 100gr. kom 100   

144.  Glaeb mliječna čokolada 200 gr. kom 100   

145.  Tablerone 100 gr. kom 100   

146.  Lizalo Chupa Chups kom 500   

147.  Rakija šljiva 0,1l kom 400   

148.  Pelinkovac 0,1l kom 200   

149.  Vlahovac 0,1l kom 200   

150.  Badel konjak kom 250   

151.  Keks petit Beurre 200 gr. kom 50   

152.  Zaštitne maske  kom 1000   

153.  Čips ravni 80 gr kom 300   

154.  Čips ravni clasik 80 gr. kom 300   

155.  Čips orginal 27 gr. kom 400   

156.  Labelo kom 100   



157.  Mars  51gr. kom 400   

158.  Kinder jaje Joy  20gr. kom 400   

159.  Bombonjere Mozart 150g kom 20   

160.  Ferrero Rocher 375gr kom 20   

161.  Raffaello 150gr kom 20   

162.  Merci bombonjera 250gr kom 20   

163.  Plazma kocke 135 gr. kom 50   

164.  Haribo bombone gumene 100 gr kom 100   

165.  Schoko-bons 125gr Kom 100   

166.  Neda keks štark 230gr. kom 50   

167.  Ledene kocke 194gr. kom 20   

 

                                                           УКУПНА ЦИЈЕНА СТАВКИ без ПДВ-а: 

 

 

                                                                                            ПОПУСТ _______%: 

 

 

                                УКУПНА ЦИЈЕНА у КМ СА ПОПУСТОМ без ПДВ-а: 

 

 

                              УКУПНА ЦИЈЕНА у КМ СА ПОПУСТОМ са ПДВ-ом: 

 

 

 

Потпис овлаштене особе  

М.П. 

_____________________ 

 

Напомена:  

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 

цијена. 

2. Јединична цијена не може бити 0,00 – на њу се не може обрачунати порез у случају 

појединачних испорука. 

3. 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 трошкова који су наведени у овом обрасцу.  

4. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се  

извршити у складу са јединичним цијенама. 

5. 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 исправке 



          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 прехрамбених артикала за киоск на аеродрому (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:                 

 

_____________________________                                                                                                                                  



 

 АНЕКС  4. 
 

НАЦРТ  УГОВОРА 
О КУПОПРОДАЈИ ПРЕХРАМБЕНИХ АРТИКАЛА ЗА КИОСК 

 

Закључен у Бања Луци  дана _________. год.  између: 

 

 

1. ''АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' А.Д. Бања Лука, Маховљани бб, 78 250 

Лакташи, кога заступа Милан Рачић, в.д. директора, уз супотпис Весне Мирјанић 

в.д. извршног директора,  ЈИБ: 4400912460005, ПИБ: 400912460005, трансакцијски 

рачун број 555-10000240689-66, отворен код Нове Банке а.д. Бања Лука, телефон: 

051/535-210, факс: 051/535-229 (у даљем тексту: Купац), с једне стране      и 

 

2. _____________________________, ул. _______________________ које заступа 

_______________, директор, ЈИБ: ______________, трансакцијски рачун број 

________________, отворен  код  _____________________ (у даљем тексту: 

Продавац), с друге стране 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Основ за реализацију овог Уговора је проведени поступак јавних набавки у складу са 

Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ број: 39/14), путем Јавног позива  

број 1303-2/22 од 30.09.2022. године, Одлукa о покретању поступка број 1303/22 од 

23.09.2022. године, Понудa Продавца број: ________/22 од ___.____.2022. године, заведена 

код Купца под бројем _______/22 од _____._____.2022. године, Одлука о избору 

најповољнијег понуђача број ___________/22 од ________.2022. године, која је оцијењена 

на основу критерија најниже цијене.       

 

    Члан 2. 

 

Продавац се обавезује да ће робу која је предмет овог Уговора сукцесивно испоручивати 

Купцу  на његов захтјев  у року  48 сати од  пријема позива за испоруку од стране Купца, а све 

према условима датим у понуди број:  ________/22 од __________.2022.године. 

Продавац се обавезује да ће робу која је предмет овог Уговора                                                

испоручити на адресу Купца, Аеродроми Републике Српске а.д. Бања Лука, Маховљани бб. 

Лакташи. 
Члан 3. 

 
Купац се обавезује да ће прије испоруке робе уручити Продавцу Наруџбеницу у којој су 
наведени врста и количина робе за сваку испоруку појединачно. 
 
 



Члан 4. 
 

У случају кашњења у испоруци роба, до којег је дошло кривицом Продавца, исти ће платити 

уговорну казну у складу са Законом о облигационом односима у износу од 1% наручене 

робе, за сваки дан кашњења до уредног испуњења, с тим да укупан износ уговорене казне 

не може прећи 10% од укупно уговорене вриједности робе која је предмет наруџбе. 

Продавац је дужан платити уговорену казну у року од 7 (седам) дана од дана пријема 

захтјева за плаћање од Купца. 

 

Купац неће наплатити уговорену казну уколико је до кашњења дошло усљед више силе. Под 

вишом силом се подразумијева случај када испуњење обавезе постане немогуће због 

ванредних догађаја на које Продавац није могао утицати. 
 

Члан 5. 
 

Купац, приликом преузимања врши квалитативан и квантитативан преглед робе која је 
предмет набавке.  
Купац је дужан све евентуалне примједбе на достављену робу саопштити Продавцу одмах, 
а најкасније у року два (2) дана од дана преузимања робе. 
Продавац се обавезује да ће по оправданим приговорима Купца поступити одмах и уочене 
недостатке отклонити у року не дужем од 2 дана. 
 
У случају било каквог квантитативног или квалитативног недостатка на испорученој роби, 

а који није узрокован пропустима Купца, Продавац је обавезан да те недостатке отклони, да 

замијени робу исправном или да одобри Купца за износ робе која не одговара роби која је 

поручена.    

Члан 6. 

 

Укупна вриједност робе која је предмет овог Уговора износи _____________КМ (словима: 

________________________________ и ____/100 КМ) без ПДВ-а, односно _______________ 

КМ  (словима: ___________________________   __/100 КМ), с урачунатим ПДВ-ом. 

 

Испоручена роба ће се плаћати по јединичним цијенама и по стварно испорученим 

количинама. 

Купац се обавезује да ће плаћање сваког појединачног рачуна вршити на рачун Продавца 

број: ____________________, отворен  код _____________ банке у року ___ дана од дана 

пријема фактуре. 

Укупна плаћања без ПДВ-а на основу овог Уговора не смију прећи процијењену 

вриједност предмета набавке у току трајања овог Уговора. 

Члан 7. 

 

У случају промјена цијена, корекције цијена робе на коју се Уговор односи, вршиће се 

тако што ће се цијена робе, која је дата у понуди Продавца, кориговати процентом 

повећања, односно смањења. 



У случају да су се стекли услови за промјену цијене, Продавац је обавезан да достави 

Купцу обавјештење у писаној форми о промјени цијена. Продавац је обавезан доставити 

доказ о промјени цијене у којој је јасно видљиво повећање цијене од стране његовог 

добављача. 

Купац је обавезан да у року пет (5) дана од дана пријема обавјештења обавијести 

Продавца да ли прихвата промјену цијена или не прихвата. 

Члан 8. 

 

Oвaj Уговор може престати због неизвршавања обавеза уговорних страна, као и због других 

околности предвиђених позитивним прописима за ову врсту посла. 

У случају раскида Уговора због повреде или неизвршавања уговорених обавеза од стране једне 

од уговорних страна, друга страна има право на накнаду штете. 

Раскид Уговора врши се у писаној форми, уз отказни рок  од 15 дана. 

У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна  прије раскида 

Уговора измирити све доспјеле обавезе по овом Уговору. 

Члан 9. 

 

Уговорне стране овог уговора се обавезују да ће повјерљиве информације о цијенама, 

медијима, развоју производа, продајне и остале статистике, информације о купцима, 

предузећу, односно другом партнеру, држати у пословној тајности. 

Уговорне стране се обвезују наведена држања у тајности из члана 8. пренијети на своје 

помоћнике, сараднике и агенте. 

Члан 10. 

 

Уговор се закључује на период од једне (1) године или до утрошка средстава у зависности од 

тога који од услова буде први испуњен. 

 

Све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима Републике Српске. 

Члан 11. 

Све спорове и неспоразуме који би могли настати из овог Уговора, уговорне стране ће 

рјешавати споразумно. 

За случај да се спор не ријеши споразумно, надлежан је Окружни привредни суд у Бањој Луци. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Члан 12. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примјерка. 

 

 

     ЗА ИСПОРУЧИОЦА                                           ЗА УГОВОРНИ ОРГАН  

          ДИРЕКТОР        ВД   ДИРЕКТОРА  

                       

_________________________                                             ________________________ 

                Милан Рачић,дипл.инж 

 

     

ВД  ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР 

 

               ______________________ 

  Весна Мирјанић, дипл. екон. 

 

    

 

 

Број:______________                   Број:  _________________ 

 

Датум: ____________                                                              Датум: ________________ 

 

 

НАПОМЕНА: 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) 
 

 


