
Република Србија 

НАРУЧИЛАЦ:  
Установе Спортски центар „Бобана Момчиловић Величковић“ у Бору 
Број: Н-12/2022 
Датум: 27.01.2022.године 
 Б  О  Р 
 

 

 

Предмет: Позив за подношење понуде 
 

 

Поштовани, 
 

Позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу члана 12. став 1. тачка 4) 

подтачка 1-5. ЗЈН, набавка услуге – број: - 41 у плану набавки на које се закон не примењује,  

Услуге – Остале правне услуге доставите понуду: 

Предмет набавке: Правне – адвокатске услуге 

Рок за достављање понуде: 31.01.2022. године у 1200 часова 

Процењена вредност набавке: 
1.143.569,90  динара без ПДВ-а  тј. 1.372.283,88 дин са ПДВ-ом  
(Услуге) 

Начин достављања понуде: 
1.попуњен потписан и скениран образац понуде на e-mail:  
nabavka.uscbor@gmail.com или 
2. попуњен и потписан образац понуде лично или поштом на 
адресу Установа Спортски центар „Бобана Момчиловић 
Величковић“, ул. Зелени булевар бб, 19210 Бор с назнаком 
поступка за које се понуда доставља 

Обавезни елементи понуде: Попуњен и оверен образац понуде  

Критеријум за избор најповољније 
понуде: 

1.Економски најповољнија понуда по основу     

    критеријума – цена 

2. У случају једнаких понуђених цена предност за избор имаће 

понуђач  који понуди дужи рок плаћања 

Особа за контакт и давање 

додатних појашњења:  

Милена Радуловић, 030/434-730, 060/3831000 

Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на  e-

mail:  nabavka.uscbor@gmail.com  
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Услуге: Правне – адвокатске услуге 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:  

СЕДИШТЕ:  

УЛИЦА И БРОЈ:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ПИБ:  

ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ:  

ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА 
ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: 

 

КОНТАКТ ОСОБА: 
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ТЕЛЕФОН, 
E-MAIL АДРЕСА: 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК  

 

Опис услуге 
 

Пружање правних услуга на временски период од 12 месеци 
        Правне – адвокатске услуге подразумевају следеће активности: 
- Праћење прописа и информација значајних за заштиту пословних и правних интереса наручиоца, давање 

правних мишљења о предуговорима, уговорима, пословној преписци и потенцијално спорним  пословним и 
правним односима наручиоца са трећим лицима; 

- Израда предуговора, уговора и осталих правних аката; 
- Предаја правног мишљења у писаној форми поводом предмета правног посла за који се адвокат ангажује у 

року од 3 дана од дана захтевања  мишљења, а по захтеву наручиоца и у року од 24 часа; 
- Заступање наручиоца  у поступцима који су у току пред надлежним судовима, као и у поступцима који 

настану у току важења уговора; 
- У договору са наручиоцем , предузима све потребне радње  пред надлежним судовима , државним 

органима и институцијама, у циљу заштите правних интереса наручиоца, применом највиших стандарда 
струке; 

- Учествује на састанцима на којима се договара припрема и вођање поступка; 
- Пружање правних савета и консултација наручиоцу у вези са редовним пословањем Установе и правне 

услуге у области : привредног, грађанско - процесног, радног и право извршења и обезбеђења;  
- Наручиоцу пружа савете о правној утемељености и целисходности поступка или појединих радњи; 
- Остварује сву неопходну комуникацију са надлежним органима у циљу заштите интереса наручиоца; 
- Заступање наручиоца у поступку арбитраже или споразумног решавања спора у земљи и иностранству, као и 

пред међународном арбитражом или међународним телом за споразумно решавање спорова; 
- Заступање наручиоца у судском и другом поступку пред судовима или другим органима јавне власти у 

земљи и иностранству или пред међународним судовима, трибуналима или институцијама; 
- Услуге правног саветовања током припреме за заступање: у поступцима арбитраже или споразумног 

решавања спора у земљи и иностранству, као и пред међународном арбитражом или међународним телом 
за споразумно решавање спорова, у судском и другом поступку пред судовима или другим органима јавне 
власти у земљи и иностранству или пред међународним судовима, трибуналима или институцијама ако 
постоји јасан показатељ или велика вероватноћа да ће предмет на који се саветовање односи послати 
предмет тих поступака; 

- Правне услуге које пружају законски заступници или страратељи или друге правне услуге чије је извршиоце 
изабрао суд или су они законом одређени за обављање одређених задатака под надзором суда; 

- Друге правне услуге које су повезане чак и повремено са вршењем јавних овлашћења; 
- Прикупља и комплетира неопходну  и постојећу документацију у сарадњи са наручиоцем; 
- Доставља наручиоцу писмени извештај о статусу преузетих предмета квартално  и на крају календарске 

године; 
- Да сачини са наручиоцем записник о примопредаји предмета након закључења уговораи да сачини 

записник након истека важења уговора са писменим извештајемо статусу сваког предмета појединачно; 
 
 
 



Услов :  
-   Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке односно важећу 

дозволу – решење о упису у именик  Адвокатске коморе  Србије    

-   Да поседује сертификат система квалитета ISO 9001:2015 

-  Да је регистровани понуђач у АПР-у. 

 

 

 

Месечна цена услуге у динарима без ПДВ-а: _______________________ динара.  

Месечна цена услуге у динарима са ПДВ-ом: _______________________ динара. 

Укупна вредност понуде у динарима без ПДВ-а  _______________________ динара. 

Укупна вредност понуде у динарима са ПДВ-ом _______________________ динара. 

 Рок плаћања: 
__________ дана од дана регистрације у ЦРФ и пријема 
исправног рачуна. 

Рок важења понуде:   __________________________. 

 

 

 

 

 

Место: ______                    Понуђач 

Датум _________.2022. године        _________________ 

 
 
 


