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A. Подаци о наручиоцу 

Удружење пољопривредних произвођача - мљекара је регистровано у децембру 1996. 

године. Тренутно наше Удружење броји 430 чланова, а највећи број чланова припада 

газдинствима испод 10 музних грла. На годишњем нивоу наше Удружење производи око 

40 милиона литара млијека, односно око 33% млијека у Српској и 15% у цијелој БиХ, а 

чинимо тек 5% укупног броја произвођача млијека у БиХ. 

Контакт и општи подаци:  

Адреса: Књаза Милоша 21, 78000 Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, 

web: www.mljekarirs.com, 

mail: uppmrs@gmail.com,  

Tel: +387 51-492-997, Fax: +387 51-492-998 

ЈИБ: 4400936720008,  

Текући рачун: 5620990000078870, НЛБ Развојна банка Бања Лука 

 

B. Општи подаци о јавној набавци 

Циљ задатка јесте израда идејног пројекта, главног пројекта са свим елементима (укључујући хидро, 

електро, комуналне, противопожарне и друге дијелове пројекта) и са укљученим технолошким 

рјешењем за изградњу погона за прераду млијека са прерадом од 30.000 л млијека/дан и 

могућношћу проширења до 150.000 л млијека/дан у период од 10 година.   

Осановна палета производа које би мљекара требало да производи су сљедећи: 

 Сиреви, полутврди, тврди и димљени сиреви.  

 Јогурти, укључујући воћне јогурте који морају бити зансовани на сировинама из БиХ, 

 Намази и меки сиреви.  

План покретања мљекаре подразумјева дневне прераде од цца 5.000 литара, па до 30.000 л 

млијека/дан у складу са потребама тржишта и тржишним захтјевима. У вези са тим, понуђач треба 

да предложи технологију која ће обезбједити постепени раст производње, а који се односи на 4-

годишњи период достизања нивоа од 30.000 л/дан прераде сировог млијека.  

Објекат треба буде у двије етаже димензије дужине 47 м ширине 25 м. Приземна етажа би требала 

бити висине цца 4,2 m, док би спратна етажа могла бити висине цца 3,8 m. Поред главног објекта 

потребно је изградити објекат техничко-енергетски блок. План је да се у раду постројења као извор 

енергије користе пелет и/или плин. Пројекат треба да садржи приједлог нешкодљивог управљања 

отпадним водама. Приједлог треба уобзирити и промотивне опције, с обзиром на положај будућег 

погона и аутопут, који се налази у близини.  

2.1. Локација будућег погона 
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План је да се објекат изгради у Пословној зони „Вијака“ у Прњавору површине 18.536 m2. 

Скица 1 и 2, локација предвиђена за изградњу погона.   

 

 

 



Ова локација се налази око 1.000 метара од магистралног пута Клашнице - Дервента, уз 

асфалтирани локални пут, ширине 3.5 метара са могућности проширења још 4.0 метара. Струја и 

водовод су доведени на око петсто метара од ове локације. 

 

C. Услови за учешће у поступку набавке 

Услов број 1:  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и 

судски регистар. Доказ: изводи из регистра и овлашћења надлежног Министарства надлежног за 

грађевину, Суда.  

Услов број 2:  Рјешење од надлежне институције за пружање услуге пројектовања. Доказ: Лиценца 

и рјешење.  

Услов број 3:  Иксутво на најмање три пројекта у области прераде млијека. Доказ: Уговори о 

испоруци услуга и контакт релевантних особа.  

Услов број 4: Да понуђач услуга и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дјела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дјела против 

привреде, кривична дјела против животне средине, кривично дјело примања или давања мита и 

кривично дјело преваре. Доказ: Увјерење надлежног основног суда на чијем подручју се налази 

понуђач услуге.  

Услов број 5: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је ће поштовати 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 

заштити животне средине, као и да нема забрану обављања дјелатности која је на снази у вријеме 

подношења понуде. Доказ: Изјава, потписана и овјерена поечатом понуђача. – ПРИЛОГ 

Услов број 6: Да има запослене или путем уговора ангажоване инжењере прехрамбене 

технологије, архитектуре, грађевине, машинства и електротехнике, за све са важећим лиценцама 

гдје је то неопходно. Доказ: изводи пореске управе или копије Уговора.  

Услов број 7: Да ће у пројектовању користити најбоље расположиве технике у сектору прераде 

млијека и управљања отпадним водама у складу са важећим законским прописима и проведбеном 

Одлуком комисије (Европске) бр. 2019/2031. Доказ: изјава. – ПРИЛОГ 

Услов број 8: израђена пројектна документација подразумјева онај ниво документације који 

обезбјеђује услове за добијање грађевинске дозволе у складу са важећим законским прописима. У 

вези са тим, понуђач треба да, по потреби, обезбједи техничу подршку за евентуалне измјене и 

допуне документације, а како би се испунили захтјеви за добијање дозволе за изградњу погона за 

прераду млијека. Доказ: изјава. – ПРИЛОГ 

 

D. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 Понуђач подноси понуду на српском језику или другом службеном језику у Босни и 

Херцеговини. 



 Понуђач понуду подноси мејлом, непосредно или путем поште на контакт податке наведене у 

тачки А овог документа. 

 На мејлу односно коверти навести Понуда за израду документације за мљекару.  

 Рок за достављање понуде је 25.05.2022. године.  

 Рок за постављање питања је 20.05.2022. године. Питања можете поставити на мејл 

Удружења: uppmrs@gmail.com  

 

E. Критеријум за додјелу уговора  

Најнижа понуђена цијена: 60% 

Квалитет подносиоца понуде (састав тима, искуство и приједлог понуде): 40% 

 

F. Структура понуђене цијене  

Структура понуђене цијене треба да буде усклађена са елементима понуде, те другим 

трошковима који би могли настати у извршењу услуге (посјета локацији и слично).  

 

G. Плаћање 

50% унапријед, 30% након завршетка документације и 20% након добијања грађевинске дозволе.  

 

        СЕКРЕТАР УДРУЖЕЊА 

        мр Александар Марић 
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H. Прилог 

Прилог 1. по условима бр. 5, 7 и 8.  

 

Назив субјекта 

ЈИБ: 

Адреса: 

ИЗЈАВА 

      

Ја,____________________ (Име и презиме) законски заступних предузећа______________________ 

(назив предузећа), из_________________ (мјесто), а као понуђач по захтјеву за понуду за „Израду 

пројектно техничке документације за потребе изградње погона за прераду млијека“ за потребе 

Удружења пољопривредних произвођача – мљекара Републике Српске, изјављујем да је ћу у 

припреми пројектне документације поштовати обавезе које произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

Такође изјављујем да немам забрану обављања дјелатности која је на снази у вријеме подношења 

понуде. 

Изјављујем и да ћу пројектовању користити најбоље расположиве технике у сектору прераде 

млијека и управљања отпадним водама у складу са важећим законским прописима и проведбеном 

Одлуком комисије (Европске) бр. 2019/2031.  

Изјављујем да ћемо тражену пројектну документацију подразумјева припремити на тај начин да се 

обезбједе услови за добијање грађевинске дозволе у складу са важећим законским прописима. У 

вези са тим, потврђујем да ћу пружити пуну техничу подршку у случају евентуалне измјене и допуне 

документације, а како би се испунили захтјеви за добијање дозволе за изградњу погона за прераду 

млијека. 

 

Датум:___,мај, 2022. 

    МП    Име и презиме одговорног лица 


