
                                                                                                             

                    

 

На основу члана 3. и члана 4. Статута центра  „Центар за подршку повратницима“, 

одлуке Управног одбора број 69/21 од 24.11.2021. године, „Центар за подршку 

повратницима“ расписује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање понуда за набавку и испоруку стеоних јуница 

Центар за подршку повратницима у Унско – санском кантону позива понуђаче да 

доставе своје понуде за набавку и испоруку стеоних јуница за потребе пројекта 

„Набавка 35 високо стеоних јуница“ који Центар реализује на простору Унско – санског 

кантона, у складу са спецификацијом која дата у наставку Јавног позива. 

I. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Предмет Јавног позива је избор најповољнијег понуђача или групе њих за набавку и 

испоруку 35 (словима: тридесетипет) високо стеоних грла крупне стоке - јуница за 

реализацију пројекта.  

Рок за набавку и испоруку јуница је 30 (словима: тридесет) дана од дана потписивања 

уговора између Центра и понуђача или групе њих. Локација на коју је потребно 

доставити јунице је територија Општине Босански Петровац, а тачна адреса биће 

дефинисана накнадно. Рок важења понуде је 60 (словима: шездесет) дана од дана 

достављања понуде за набавку и испоруку јуница.  

II. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Достављене јунице морају испуњавати сљедеће услове: 

• пасмина: СИМЕНТАЛ 

• стеоност (бременитост): изнад три, а испод 6 мјесеци 

• тјелесна тежина: изнад 400 (словима: четиристотине) килограма 

• старост: не старије од 25 (словима: двадесетипет) мјесеци 

• документација: матични лист (пасош) са уредним и тачним подацима, 

посједовање ушне маркице, потврда од ветеринара о степену стеоности 

(бременитости) и потврда о ослобођењу од заразних болести по важећем 

закону о здрављу животиња  
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III. ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА 

Понуђачи сносе све трошкове везане за припрему и достављање њихових понуда. 

Приликом припреме и слања понуде понуђач се мора придржавати услова и текста 

Јавног позива. Не смије се мијењати текст тендерске документације. Цјелокупан 

садржај понуде мора бити увезан на начин да се онемогући касније накнадно вађење 

или уметање садржаја. Цијели текст који садржи понуда мора бити и јасан и видљив, 

исписан неизбрисивом тинтом. Документи се достављају у оригиналу или копији, а 

копија мора бити овјерена код надлежног органа. Датум овјере не смије бити старији 

од датума објављивања овог Јавног позива.  

Понуда коју достављају понуђачи мора садржавати најмање:  

▪ ријешење о регистрацији правног субјекта, или сертификат о регистрованом 

пољопривредном газдинству  

▪ образац пријаве на јавни позив 

▪ образац за цијену понуде 

▪ досадашње референце у области набавке и испоруке грла крупне стоке 

Уз наведену документацију понуђач мора приложити и овјерену писану гаранцију 

(образац се налази у прилогу) којом гарантује да ће испоручене јунице посједовати 

сљедеће документе:  

1) доказ о осјемењавању јуница и увјерење о гравидности издато од стране 

надлежног ветеринара, са контакт телефоном ветеринара и ветеринарске 

станице 

2) податке о тежини и старости стеоних јуница 

3) матични лист (пасош) који садржи све тачне податке 

4) А/1-17 образац којим се потврђује здравствено стање животиње 

5) Ц образац о кретању грла 

Процијењена вриједност набавке и испоруке стеоних јуница је 82.051,28 КМ (без 

ПДВ) или 96.000,00 КМ (са ПДВ). 

Понуда се доставља са назнаком „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ 70/21“, путем поште на 

сљедећу адресу: 

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ПОВРАТНИЦИМА У УНСКО – САНСКОМ КАНТОНУ 

Суваја бб, 77 250 Босански Петровац 

Понуђачи могу допунити или промијенути своје понуде прије истека рока за 

достављање понуда. Измјене и допуне се достављају на исти начин као и основна 

понуда са обавезном назнаком да се ради о измјени или допуни понуде.  



                                                                                                             

Понуђач може у истом року одустати од своје понуде на начин да ће доставити писану 

изјаву о одустајању од понуде послане за учешће на овом Јавном позиву.  

Група понуђача је два или више привредних субјеката или пољопривредних 

газдинстава, као понуђача, који су доставили заједничку понуду. Понуда мора 

садржавати податке о сваком члану групе понуђача појединачно како је то наведено 

и за појединачне понуђаче. Понуда групе произвођача мора садржавати податке о 

томе који члан групе произвођача је носилац понуде/представник групе понуђача. 

Чланови групе понуђача су дужни у облику правног акта доставити заједничку понуду 

која мора садржавати назив носиоца понуде, одговорност појединачно сваког члана 

из заједничке понуде и удио сваког члана у заједничкој понуди. Понуђач који је 

самостално поднио понуду не може бити члан групе понуђача у овом поступку. Група 

понуђача одговара за своје обавезе.  

Рок за достављање понуда је 04.12.2021. године до 12:00 сати. Обрасци за понуду могу 

се преузети на званичној страници Центра за подршку повратницима – 

www.povratnici.org. Комисија за спровођење овог поступка ће све приспјеле понуде 

анализирати и провјерити, те о најповољнијој изабраној понуди обавијестити све 

учеснике који доставе понуду у складу са упутствима овог позива. 

Уговор о куповини и испоруци стеоних јуница ће бити додјељен понуђачу који 

задовољи оптимални однос цијене и понуђене робе за исту. Након анализе свих 

достављених понуда, Центар за подркшу повратницима ће обићи добављаче уколико 

буде потребно и увјерити се у доступност грла стеоних јуница, те анализирати сву 

пратећу документацију.  

Сви понуђачи ће бити обавијештени путем е-мејла. Уз обавјештење о резултатима 

Конкурса Центар за подршку повратницима ће понуђачима доставити и одлуку о 

избору најповољнијег понуђача. Са одабраним понуђачем или групом понуђача биће 

потписан уговор за набавку и испоруку стеоних јуница.  

Информације: 066/639-455; official.povratnici@gmail.com; 

Број: 70/21 

Датум: 25.11.2021. године 
 

 

 

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ПОВРАТНИЦИМА 

                                                                                              ДИРЕКТОР 

                                                                                                  Немања Давидовић 

http://www.povratnici.org/

