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На основу члана 10. став (1) тачка (е) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине (,,Службени 

гласник БиХ“, број: 39/14) и Одлуке о провођењу поступка набавке услуга закупа 

пословног/канцеларијског простора за потребе Фонда за заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност Републике Српске, изузећем од примјене одредби Закона о јавним набавкама, број: 

2.02.2-1363/22 од 22.07.2022.године, директор Фонда објављује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање понуда за закуп пословног/канцеларијског простора у Бања Луци 

 

Предмет јавног позива је закуп пословног простора за потребе смјештаја дијела запослених у 

Фонду за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске. Фонд ће пословни 

простор користити ради обављања законом утврђених надлежности. Потребно је да се пословни 

простор налази у Бања Луци, на максималној удаљености од 200 метара од сједишта Фонда, 

адреса Краља Алфонса XIII број 21. 

Период закупа се закључује на годину дана са могућношћу додатног продужења закупа. Начин 

плаћања ће бити регулисан Уговором о закупу.  

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да доставе понуде за закуп 

пословног/канцеларијског простора. 

Услови које пословни простор треба да задовољава су слиједећи: 

Укупна нето корисна површина простора треба да буде 170 м2 канцеларијског простора. Пословни 

простор обавезно мора да посједује најмање осам (8) канцеларија у које се могу смјестити по 3 

извршиоца и просторију за архиву. Поред канцеларија, пословни простор мора да посједује мокре 

чворове у складу са грађевинским нормама. Пословни простор треба бити намјештен. Под 

намјештајем се подразумјева минимално двадесет (20) радних столица и двадесет (20) радних 

столова (по могућности са ладичарима) и у свакој канцеларији минимално један ормар 

затвореног или отвореног типа. Просторија за архиву треба да буде опремљена полицама за 

одлагање архивске грађе. Изузетно, понуђачи могу понудити и ненамјештен простор, с тим да 

имају обавезу да уколико буду изабрани за најповољнијег понуђача простор опреме у року од 15 
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дана од дана закључења уговора о закупу. У случају да најповољнији понуђач не испуни обавезу 

опремања простора, уговор ће се сматрати ништавим и биће закључен уговор о закупу са 

наредним најповољнијим понуђачем (уколико исти постоји). Понуђач који нуди ненамјештен 

простор дужан је понудити цијену намјештеног простора. Пословни простор треба да има 

осигурану/функционалну климатизацију за хлађење, као и осигуран/функционалан систем 

гријања.    

Пословни простор мора имати обезбјеђено једно паркинг мјесто, димензија које одговарају 

стандардним приватним моторним возилима, резервисано искључиво за потребе Фонда. Цијена 

кориштења паркинг мјеста мора бити укључена у цијену закупнине. 

Пословни простор мора да посједује могућност монтаже и демонтаже телекомуникационе 

опреме (прикључак фиксне телефоније, интернет прикључак, ЛАН рачунарска мрежа). Потребно је 

обезбиједити минимално десет (10) слободних парица према Мтел телеком оператеру са 

разведеном мрежом по објекту, или услуга обезбјеђена GPON-a, те да парице терминишу 

(завршавају) у самом објекту на јединственом чворном мјесту. У свим 

просторијама/канцеларијама потребно је имати разведену ЛАН рачунарску мрежу која се 

цјелокупна завршава на једном јединственом чворном мјесту.  

У понуди се мора обавезно доставити доказ о праву својине на понуђеном пословном простору, 

ЦД са фотографијама ентеријера и екстеријера пословног простора и објекта у којем се пословни 

простор налази, тачну адресу простора који се изнајмљује и тачну квадратуру простора који се 

изнајмљује.  

Понуђач је дужан да искаже цијену у понуди у КМ/м2 пословног простора као и укупну цијену 

закупа са укљученим ПДВ-ом.  

Начин плаћања режијских трошкова и услуга чишћења ће бити дефинисан Уговором о закупу.  

Понуда мора да садржи минимално слиједеће податке о понуђачу: 

• Физичко лице - име и презиме, име једног родитеља, адреса и контакт телефон, овјерена 

фотокопија личне карте, Земљишно-књижни (ЗК) извадак као доказ о праву власништва на 

пословном простору, те изјава дата под материјалном и кривичном одговорношћу да су 

сви подаци у понуди, укључујући и претходно наведене, тачни и истинити; 

• Правно лице - фотокопија рјешења о упису у судски регистар или еквивалентни документ 

који издаје надлежни управни орган у БиХ овјерен од стране надлежног органа, 

Земљишно-књижни (ЗК) извадак као доказ о праву власништва на пословном простору, 

име лица овлаштеног за заступање, име контакт особе, адреса и телефон контакт лица. 

 

ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Запечаћену Понуду са назначеном пуном адресом понуђача треба доставити на адресу Фонда за 

заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске, са назнаком ,,Понуда за 

закуп пословног простора - НЕ ОТВАРАЈ".  



IlonyAy rpe6a AocraBxrr,t najxao+rje 10 AaHa oA gaxa o6iase Jlo3hBa, nyreM nourraxcxe cayx6e,

npenopyqeHoM nouurbKoM r,tr!1 t11'{HoM npegaiorvr Ha aApecy: tDol4 aa 3aurrxry x{HBorHe cpeAxHe x

eHeprercKy eOnKacHocr Peny6rhKe CpncKe, Kparba ArooHca Xlll 6poi 21,78000 6arba nyxa.

HenOTnyHe, He6naroBpeMeHe x HeypeAHe noHyAe, noHyAe KOje He xcnylbaBajy ycno8e OBor JaBHOT

no3hBa, xao I Konhje rpaxeHe AoKyMeHraqxje Koje Ht4cy oBjepeHe, Hehe ce y3hMarh y pa3Marpabe.

He6aarogpeMeHe noHyAe he 6rrra epahene Ha aApecy noxylala HeornaKoBaHe.

ooHA 3a 3aulrxry xhBoTHe cpeAhHe eHeprercxy eQrxacHocr Peny6nIxe Cpncxe he KoMxcljcKx

orBopr4Tr4 noHyAe, (oHcraroBarr Aa ar 6naroeper*eHe nphcr!4rne noHyAe 3aAoBorba8ajy rpaxeHe

TexHrqKe, npaBHe 11 Apyre Kpnrepr4je.

RPnfEPnJn 3A V35O P HAJnOBO,TbHhJEf nOHyIrAt{A

Kpxrepxj:a r.ra6op uajnoeoruHrjer noHy?Jaira je q[jeHa nocnoBHor npocropa h3paxeHa y KM/r"r2, ca

yubyqeHr4M nAB-oM. KoMhchja ooH4a aa 3auThry )R'iBoTHe cpeAHHe I eHepreTcKy eQxKacHocT

Peny6nl4Ke Cpncxe he o6aBe3Ho o6xhta ceaxr oA noHyl]eHxx nocnoBHxx npocropa.

AHMr,13A nOHvAA 14 AOHOIUEI-bE OMyKE O AOp,JEnr vrOBoPA

noHyAa Koja he ce 4ocraeurr oA crpaHe l-loHylava rpe6a 4a caAp)l{h cBe rpaHeHe AoxyMeHre

HaBeAeHe y oeon jaexom no3nBy, Ha HaqxH u y Qopmn xaxo je ro yrBpt)eHo. y cynporHoM r4cra Moxe

6utu ennmu{ncaua s6or $optuanro npa8Hr4x l,|nr4 cyur 4HcKxx HeAocraraKa. @oHA 3a 3aurlry x{hBorHe

cpeAhHe x eHeprercKy eQrxactocr Peny6arxe Cpncxe he xoMxcxjcKt4 HaKoH npoBeAeHor nocrynxa

aHa/rr3e n BpeAHooaba noHyAa AoH[jern op.r.YY.Y o ra:6opy Hajnoso.tbHhje noHyA,e, re no3oarx

x3a6paH9r nouyfava paAx 3aK.rbyqerba yroBopa KOjxM he ce perynnCaru npeAMeTHn 3aXyn nocnoBHgr

npocropa, Kao I npaBa r o6aaeee yroBopHhx crpaHa. ocranu nolyla'rr/y''recnrL{x nocrynKa he

AonrcoM Oorip,a :a 3auJrrry xr'tBorHe cpeAhHe eHeprercxy eohKacHocr Peny6nhKe Cpncxe 6nrN

o6aelrjeurexr o r4cxoAy nocrynKa. AnrepHar sHe noHyAe Hxcy Ao3Bo.beHe'

HAKHMHA nOJArlJl-bEl-bA t4 AOAATHE 14HOOPMAqI4JE

3anHTepecOBaHH nOlylal mOXe oA QOHAa TpalKt4Th nojaLxlbelbe Be3aHO 3a npeAMerHx no3hB Ha

a4pecr <DoH4a 3a 3aurrry xt4aorHe cpeA[He I eHeprercKy eonKacHocr Peny6lrxe cpncKe y Sarba

,nyl{n, ynhqa Kpa.Iba AtOoHca Xlll 6poj 21, rn r.r Ha 6poj reneooHa 05U231-350. OoHA He cHocl"l Hr4xaK8e

TporxxoBe noHyDaqa Hacra/te no oBoM jaBHoM

Axpexrop

CpbaH ToAopoBxh
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