
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Број: 01-332/15 

Датум: 19. август 2015. године 

 

 

 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуда за набавку услуге  

хотелског смјештаја и угоститељских услуга 

 

Поштовани, 

Позивамо Вас да доставите понуду за набавку хотелских и пратећих 

угоститељских услуга (ознака ЈРЈН 55000000-0) за потребе Академије наука и 

мјетности Републике Српске. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са 

чланом 8 Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ” број 39/14) и 

Правилником о поступку додјеле уговора о услугама из анекса 2 дио Б ЗЈН БиХ 

(„Службени гласник БиХ” број 104/14).  

Јавна набавка покренута је на основу Плана јавних набавки Академије наука и 

умјетности Републике Српске (02.1 и 03.9) и Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке хотелских и угоститељских услуга за академике и остале учеснике  активности 

које се одвијају у Академији, број: 01-332/15 од 19. августа 2015. године. 

Све информације у вези са овим поступком можете добити од контакт особе 

Томислава Мијатовића који је овлаштен да води комуникацију у име уговорног органа, 

односно Академије наука и мјетности Републике Српске, тел/факс 051/333-700, е-

адреса: sekretar@anurs.org, адреса Бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука.  

 

1. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 
1.1. Предмет јавне набавке је; услуга смјештаја и угоститељске услуге за потребе 

Академије наука и умјетности Републике Српске ознака ЈРЈН 55000000-0. 

Планирана средства за ове услуга износе 44.000,00 КМ, од чега ће се око 65% 

односи на смјештај, а око 35% се односи на угоститељске услуге. 

Предмет набавке обухвата хотелски смјештај и ресторанске услуге за академике 

и друге учеснике, за вријеме одржавања сједница, научних скупова, симпозијума и 

других активности АНУРС-а и то: 

1.2. смјештај у једнокреветној соби; 

1.3. смјештај у двокреветној соби. 

1.4. услуге ресторана, послуживање храном и пићем: 

 

I. МЕНИ 

− Чорба или супа; 
− Предјело (печеница, суви врат, пршут, кулен, чајна кобасица, сиреви, јаја, кај-

мак, парадајз, паприка, краставац и сл.); 

 
АКАДЕМИЈА НАУКА И УМЈЕТНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE 

ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS OF THE REPUBLIC OF SRPSKA 

Улица бана Лазаревића број 1, 78 000 Бања Лука 

Телефон: +38751/333-700; Факс: +38751/333-701; E-пошта: anurs@blic.net; www.anurs.org 
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− Главно јело; печење (јањетина, прсетина, телетина итд) са прилогом; 
− Хљеб; 
− Сезонске салате и 
− Десерт; 
− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ киселе воде или пиво и безалкохолна пића. 

II. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви врат, пршут, кулен, чајна кобасица, сиреви, јаја, 

кајмак, парадајз , паприка, краставац и сл.); 

− Главно јело; роштиљ са прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате и 

− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ киселе воде или пиво и безалкохолна пића.  

III. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви врат, пршут, кулен, чајна кобасица, сиреви, јаја, 

кајмак, парадајз, паприка, краставац и сл.); 

− Главно јело; шницле (карађорђева, натур, бечка итд.) са прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате и 

− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ киселе воде или пиво и безалкохолна пића. 

IV. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви врат, пршут, кулен, чајна кобасица, сиреви, јаја, 

кајмак, парадајз , паприка, краставац и сл.); 

− Главно јело; кувано јело са прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате и 

− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ киселе воде или пиво и безалкохолна пића. 

V. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви врат, пршут, кулен, чајна кобасица, сиреви, јаја, 

кајмак, парадајз , паприка, краставац и сл.); 

− Главно јело; риба са прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате и 

− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ л. киселе воде или пиво и безалкохолна пића. 

 

1.5.   Услуге ће се вршити од дана потписивања уговора до утрошка планираних 

средстава, а најдаље до 31. децембра 2016. године. 

1.6.  Уговорни орган ће за сваку услугу достављати резервацију. 

1.7. Уговорни орган ће услугу платити у року од 60 дана од дана пријема 

фактуре. 



1.8. Уговорни орган задржава право повећања тражених услуга ( повећање до 10 %) 

или смањења тражених услуга, у складу са потребама.  

1.9. Понуда мора да важи 60 дана од истека рока за пријем понуда. 

2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

2.1. Да би учествовали у процедури јавне набавке потребно је уз понуду доставити: 

− овјерене копије документа којим потврђујете испуњавање услова из члана 46. 

ЗЈН БиХ. 

− да се мјесто за пружање услуга налази у центру Бања Луке; 

− да посједује собе B-LUX категорије 

− да посједује салу са 120 мјеста 

− да је у цијену собе укључен доручак, боравишна такса и осигурање. 

 

2.2. Понуђачи требају уз понуду доставити: 

− Писану изјаву и документацију којом потврђују да испуњавају услове траже-

не тачком 2.1. овог позива; 

− Образац за достављање понуде Анекс 1; 

− Образац за цијену понуде Анекс 2; 

− Потписан нацрт уговора Анекс 3. 

3. ЗАХТЈЕВ ПО ПИТАЊУ ЈЕЗИКА 

Понуда, сви документи и коресподенција у вези са понудом између понуђача и уговорног 

органа морају бити написани на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.  

4. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ 

4.1 Добављачи сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових 

понуда. Уговорни орган није одговоран нити дужан сносити те трошкове. 

4.2 Понуда се доставља у оригиналу. 

Коверта са понудом се доставља на адресу уговорног органа: Академија наука и 

умјетности Републике Српске, Улица бана Лазаревића 1,  78000 Бања Лука. На коверти 

понуде мора бити назначено: 

− назив и адреса уговорног органа, 

− назив и адреса понуђача у лијевом горњем углу коверте, 

− евиденцијски број набавке, 

− назив предмета набавке,  

− назнака „не отварај”. 

5. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА  

Рок за достављање понуда је 26. август 2015. године до 11,00 сати. Јавно отвара-

ње понуда ће се одржати 26. августа 2015. године у 11,00 сати, у просторијама Акаде-

мије наука и умјетности Републике Српске, Улица бана Лазаревића 1, 78000 Бања Лука, 

канцеларија број 11. Понуђачи или њихови овлаштени представници, као и сва друга 

заинтересована лица могу присуствовати отварању понуда. Информације које се иска-

жу у току јавног отварања понуда ће се доставити свим добављачима који су у року 

доставили понуде. 



6. КРИТЕРИЈ ДОДИЈЕЛЕ УГОВОРА И ЦИЈЕНА 

Уговор се додјељује добављачу на основу критерија:  

− Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде; 

− Цијена мора бити изражена у конвертибилним маркама. 

7. ОБАВЈЕШТЕЊЕ О ДОДИЈЕЛИ  

Сви понуђачи ће бити обавијештени о одлуци уговорног органа о резултату 

поступка јавне набавке у року од седам дана од дана доношења одлуке, електронски, 

поштом или непосредно. Уз обавјештење о резултатима поступка уговорни орган ће 

доставити понуђачима одлуку о избору најповољније понуде или поништењу поступка. 

8. ИНФОРМЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПРАВА ПОНУЂАЧА 

У овој фази поступка није дозвољена жалба. 

 

 

 

Анекси: 

− Образац за достављање понуде Анекс 1; 

− Образац за цијену понуде Анекс 2;   

− Нацрт уговора Анекс 3. 

 

  

  

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК АНУРС-а 

    

        Академик Рајко Кузмановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНЕКС 1 

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 

Број понуде: ________________ 

Датум: _____________________ 

УГОВОРНИ ОРГАН:  

Назив уговорног органа Академија наука и умјетности Републике Српске  

Адреса Улица бана Лазаревића 1.  

Сједиште 78000 Бања Лука 

ПОНУЂАЧ  

Назив и сједиште понуђача  

Адреса   

ИДБ/ЈИБ  

Број жиро рачуна  

Да ли је понуђач у систему ПДВ:  

Адреса за доставу поште  

Е – маил  

Контакт особа  

Број телефона  

Број факса  

У поступку јавне набавке који сте покренули Позивом за достављање понуда, дана ____________, 

достављамо вам понуду и изјављујемо следеће:  

Укупна цијена наше понуде износи: 

Укупна цијена без ПДВ-а:___________ КМ,  словима (_________________________________) 

Попуст у износу од _________% тако да цијена са попустом и без ПДВ-а износи___________КМ , 

словима (______________________________________). 

ПДВ (17%): ________________________ КМ,  словима (________________________________) 

Укупна цијена са ПДВ-ом: _____________ КМ, словима ( ________________________________) 

4. Прихватамо све услове дефинисане овим позивом без икаквих резерви и ограничења, а пону-

да важи 60 дана од истека рока за пријем понуда.  

5. Плаћање у року од 60 дана од испостављања фактуре  

 

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ ПОНУЂАЧА 

___________________________ 

                                                                                  М.П.                              (име и презиме) 

                ____________________________ 

                                                                                                                               (потпис) 

 

 



АНЕКС 2                                                                                               

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ  

Назив понуђача_____________________________ 

Понуда број_________________________________ 

 
РЕД. 

БР. 
ОПИС УСЛУГЕ 

 
Ј/МЈ 

ЈЕД. ЦИЈЕНА 

БЕЗ ПДВ-А 
ПОПУСТ 

УКУПНА ЦИЈЕНА 

СА ПОПУСТОМ  

БЕЗ ПДВ-А  

1. 
Смјештај у једнокреветним 

собама, B LUX категорије 

 

соба 
 

  

2. 
Смјештај у двокреветним 

собама – B LUX singl 

 

соба 
 

  

3. 
Смјештај у двокреветним 

собама – B LUX за двије особе 

 

соба 
 

  

4. 

I. МЕНИ 

− Чорба или супа; 
− Предјело (печеница, суви 

врат, пршут, кулен, чајна 

кобасица, сиреви, јаја, кај-

мак, парадајз, паприка, 

краставац и сл.); 
− Главно јело; печење 

(јањетина, прсетина, 

телетина итд) са прилогом; 
− Хљеб; 
− Сезонске салате  
− Десерт; 
− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ 

киселе воде или пиво и 

безалкохолна пића. 

ком 
 

  

5. 

 

II. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви 

врат, пршут, кулен, чајна 

кобасица, сиреви, јаја, 

кајмак, парадајз , паприка, 

краставац и сл.); 

− Главно јело; роштиљ са 

прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате  

− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ 

киселе воде или пиво и 

безалкохолна пића 

ком 
 

  

6. 

III. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви 

врат, пршут, кулен, чајна 

кобасица, сиреви, јаја, кајмак, 

парадајз, паприка, краставац 

и сл.); 

− Главно јело; шницле (кара-

ђорђева, натур, бечка итд.) са 

прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате  

ком 
 

  



− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ 

киселе воде или пиво и 

безалкохолна пића. 

7. 

IV. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви 

врат, пршут, кулен, чајна 

кобасица, сиреви, јаја, 

кајмак, парадајз , паприка, 

краставац и сл.); 

− Главно јело; кувано јело са 

прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате и 

− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ 

киселе воде или пиво и 

безалкохолна пића. 

ком 
 

  

8. 

V. МЕНИ 

− Чорба или супа; 

− Предјело (печеница, суви 

врат, пршут, кулен, чајна 

кобасица, сиреви, јаја, 

кајмак, парадајз , паприка, 

краставац и сл.); 

− Главно јело; риба са 

прилогом; 

− Хљеб; 

− Сезонске салате и 

− Десерт; 

− 2 аперитива, ½ л. вина, ½ л. 

киселе воде или пиво и 

безалкохолна пића. 

ком 
 

  

9. 

Услуге ресторана, 

послуживања пића и напитака 

према тренутној наруџби а у 

складу са цјеновником који је 

саставни дио понуде 

 
 

  

 

Цијена коришћења сале: __________________________________________ 

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. 

5. Овај образац за цијену понуде је један од могућих опција.   



НАЦРТ 

У Г О В О Р 

О ПРУЖАЊУ ХОТЕЛСКИХ И УГОСТИТИТЕЉСКИХ УСЛУГА  

Закључен у Бањој Луци ..................  2015. године између: 

1. Академије наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, Бана Лазаревића број 

1, ЈИБ 4400590240004 коју заступа Предсједник академик Рајко Кузмановић (у даљем 

тексту: Корисник услуга) са једне стране и 

 

2.  

 

Предмет уговора: Пружање хотелског смјештаја и ресторанских услуга за академике и 

учеснике конференција и научних  скупова. 

Члан 1. 

Давалац услуга ће пружити хотелске услуге за све кориснике за које наруџбу достави 

уговорни орган. 

Члан 2. 

Пружање услуга из члана 1. овог уговора почиње 7. фебруара 2014. године. 

Члан 3. 

Давалац услуга на важећу цијену ноћења са доручком (у собама „А” и „Б” категорије) 

одобрава попуст у износу од _________ у корист корисника услуга. 

Давалац услуга ће кориснику услуга пружати сљедеће хотелске услуге по цијенама како 

слиједи: 

− ноћење са доручком у једнокреветној соби „А” луx категорије по цијени од ________  КМ 

− ноћење са доручком у једнокреветној соби „Б” луx категорије по цијени од _________ КМ 

− ноћење са доручком у двокреветној соби „Б” луx категорије по цијени од  __________ КМ  

Цијене су без ПДВ. 

−  Пансион једнокреветна соба __________ КМ 

−  Пансион двокреветна соба ____________ КМ 

 

− Цијене пансионских ресторанских услуга: ручак _____________ КМ без ПДВ. 

                                                         вечера ___________   КМ без ПДВ. 

Услуге сале за конференције и сале ресторана су гратис, а цијене ванпансионских ре-

сторанских улуга су према приложеном цјеновнику. 

Цијене су без ПДВ, а корисник услуга плаћа и обрачунати ПДВ. 

Члан 4. 

Давалац и корисник услуга су се договорили да ће корисник услуга даваоцу услуга бла-

говремено достављати наруџбенице у којима ће прецизно навести имена академика и учесника, 

тачан датум коришћења услуга као и све друге податке и обавјештења уз истовремену обавезу 

даваоца услуга да за сваку пружену услугу испостави рачун који мора бити овјерен од стране 

корисника услуге а за којег је наруџбу доставио корисник услуга. 

 



Члан 5. 

Давалац и корисник услуга су се усагласили да ће давалац услуга пружене услуге фак-

турисати Академији наука и умјетности Републике Српске, која ће исте платити у року од 60 

дана од дана пријема фактуре. 

Члан 6. 

Овај уговор се закључује на износ од 44.000,00 КМ без ПДВ до 31. децембра 2016. 

године. 

Свака уговорна страна може раскинути овај уговор уз отказни рок од 15 дана. Отказ уговора 

врши се писменим путем. 

Члан 7. 

Све евентуалне спорове везане за реализацију овог уговора уговорне стране ће ријеша-

вати споразумно, а спорове које уговрне стране не буду могле ријешити споразумно, ријешават 

ће се пред стварно надлежним судом у Бања Луци. 

Члан 8. 

Овај уговор сачињен је у четири истовјетна примјерка и то по два за сваку уговорну 

страну. 

 

     За Даваоца услуга                                                                             За Корисника услуга 

        Д и р е к т о р                                                                                       Предсједник 

 

         Број:        /15                   Број:     /15                

 

 

 

 

 

 

 

 


