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СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
И КОМЕРЦИЈАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
Одјељење набавке  
 
            
      АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА  
                                          Миодраг  Стојановић и Дејан Богдановић, Зоран Перић,  адвокати   
                                                                         Ул. Николе Тесле 4/3, Бијељина 
 

ИЗМЈЕНА ПОЗИВА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСЕБНОМ 
ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА за Фазу 2 у посебном поступку 

 
    по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. дио Б. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гл. БиХ“, број 104/14). 
 
                
Овим позивом  за достављање захтјева за учешће у посебном поступку за набавку адвокатских 
услуга по Правилнику о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II. дио Б. Закона 
о јавним набавкама („Сл. гл. БиХ“, број 104/14), позивате се да доставите захтјев за учешће / 
понуду у посебном поступку набавке са објавом Одлуке о покретању поступка адвокатских 
услуга на www.bnvodovod.com у оквиру којих се подразумјева давање правних савјета, 
стручних мишљења и коментара, те заступање пред судовима и другим државним 
органима за потребе овог Друштва, све у кругу од 60 km од сједишта Друштва. 
 
Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 8. Закона о јавним набавкама 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ" број 39/14 од 19. маја 2014. године) у 
даљем тексту Законом, те одредбама Правилника о поступку додјеле уговора о услугама 
из Анекса II дио Б, Закона о јавним набавкама ("Службени гласник БиХ" број 104/14), и 
другим подзаконским актима који су донесени у складу са Законом и овом тендерском 
документацијом. 
 
Поступак ће се проводити у двије фазе:  
 
Фаза бр. 1- достава понуда на протокол уговорног органа дана 11. марта 2016. године  до 
12 : 30 часова.  
Фаза бр. 2- преговори представника понуђача и представника уговорног органа, 
комисије, дана  15. марта 2016. године у 14:00 часова у великој сали Друштва број 19. 
Управна зграда Хајдук Станко 20. Бијељина.  
 
1.1.Услови за квалификацију : 
 

А.Д. „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ БИЈЕЉИНА 
A.D. „VODOVOD I KANALIZACIJA“ BIJELJINA 
Хајдук Станка 20, 76300 Бијељина, Република Српска, БиХ 
Тел: +387(0)/55/226-460 (централа), Факс: +387(0)/55/226-462 
www.bnvodovod.com office@bnvodovod.com 
Ж.Р: 554-001-00004606-37 (Pavlović International bank, а.д. Бијељина) 
ЈИБ - (ПИБ): 4(400307860000); Матични број: 1412558 
Регистровани капитал: 10.009.225,00 КМ 
Рег. уложак број 3-19 код Окружног привредног суда у Бијељини 
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Да би били позвани на учешће у преговарачком поступку, кандидати морају задовољити 
минималне услове из члана 46. Закона о јавним набавкама БиХ.  
 
Захтјев за учешће се треба доставити у писаном облоку на сљедећу адресу:  А.Д.    
„Водовод и канализација“ Бијељина, Хајдук Станка 20. 76300 Бијељина или путем факса 
на број 055-226-462 или е-маила: milan.panic@bnvodovod.com, наредног дана након објаве 
тендерске документације на Web stranica: www.bnvodovod.com а најкасније 5 дана од 
објаве на сајту. 
 
Са кандидатима ће се обавити појединачни преговори и сачинити записници о чему ће 
уредно бити обавјештени о исходу преговора. Само квалифицирани кандидати ће бити 
вредновани.  
 
Критериј за оцјену понуда је најнижа цјена понуде. Уговор ће се додјелити понуђачу који 
је доставио понуду са најнижом цијеном. 
 
У складу са чланом 52. Став 4. Закона о јавним набавкама БиХ, у овом поступку јавне 
набавке нема привредних субјеката који не могу учествовати у поступку.   
 
Измјена се односи само на датум и вријеме одржавања преговора који ће се одржати 
дана 15. марта 2016. године у 14:00 часова у управној згради Друштва, остали текст 
позива остаје исти. 
 
Број: 549-2/16 
Бијељина, 08.марта 2016.године 
 

 
 

                                                                                                    РУКОВОДИЛАЦ    
                                                                                           __________________________              
                                                                                           Милан Панић, мр економије   
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