
На основу члана 36. Закона о апотекарској дјелатности ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 119/08 и 1/12), члана 36.  Статута општине Лопаре ("Службени гласник 

општине Лопаре", бр. 6/17) и Одлуке Скупштине општине Лопаре број: 01/1-022-1-1/18 

од 16. фебруара 2018. године, начелник општине Лопаре расписује: 

  

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за прикупљање понуда за избор стратешког партнера за Јавну здравствену 

установу Апотека „Лопаре" Лопаре 
  

I 

Скупштина општине  Лопаре као оснивач ЈЗУ Апотека "Лопаре", на сједници одржаној 

16. фебруара 2018. године, донијела је Одлуку да буде извршен избор стратешког 

партнера ради обезбјеђивања редовног снабдијевања лијековима становништва 

општине Лопаре, са циљем превазилажења проблема у редовном пословању Јавне 

здравствене установе Апотека "Лопаре" Лопаре и стицања услова да буде обезбијеђена 

могућност унапређења континуитета обављања дјелатности за све запослене раднике, 

те у складу с напријед наведеним позива заинтересоване субјекте да доставе писмене 

понуде за избор стратешког партнера. 

  

II 
Изабрани стратешки партнер ће закључити Уговор о дугорочној пословно-техничкој 

сарадњи са ЈЗУ Апотека „Лопаре" Лопаре и општином Лопаре, као оснивачем ЈЗУ 

Апотека „Лопаре" Лопаре. Изабрани стратешки партнер ће закључити уговор на 20 

(двадесет) година уз обавезе да: 

- исплати обавезе ЈЗУ Апотеке „Лопаре" Лопаре према свим добављачима и остале 

неплаћене обавезе које буду утврђене на дан преузимања послова; 

- изврши стандардизацију и сертификацију ЈЗУ Апотека „Лопаре" Лопаре; 

- преузме и задржи у радном односу раднике запослене у ЈЗУ Апотека „Лопаре" 

Лопаре, који буду у радном односу на дан преузимања послова; 

- редовно исплаћује износ закупа простора ЈЗУ Апотека „Лопаре" Лопаре дефинисан 

понуђеним износом изабраног стратешког партнера; 

- врши редовно снабдијевање лијековима и медицинским средствима становништва 

општине Лопаре; 

  

III 

У поступку избора по Јавном позиву могу учествовати правна лица: 

- која су регистрована за обављање промета лијековима и медицинским средствима на 

мало (шифра дјелатности: 47.73); 

- која нису под стечајем или пред ликвидацијом, нити су предмет поменутих поступака 

за проглашење стечаја и издавања налога за присилну ликвидацију, у складу с 

релевантним законима и прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини или 

земљи у којој су регистровани; 

- која нису осуђена судском пресудом за кршење закона у смислу пословног понашања 

у периоду од 5 (пет) година прије достављања понуде, нити су проглашени кривим за 

тежи професионални прекршај од стране надлежног суда у Републици Српској, Босни и 

Херцеговини или суда у земљи у којој су регистровани у периоду од пет година прије 

достављања понуде; 

- која су испунила обавезе у вези са плаћањем пореза и доприноса за здравствено и 

пензијско осигурање (социјално осигурање) у складу са законима и прописима у 

Републици Српској, Босни и Херцеговини или земљи у којој су регистровани. 



Учесник - правно лице наведене чињенице доказује сљедећим елиминаторним 

условима које је потребно у цијелости да испуни: 

1. Рјешење о упису у судски регистар (овјерена копија са свим прилозима); 

2. Рјешење за обављање апотекарске дјелатности издато од надлежног министарства у 

складу са Законом о апотекарској дјелатности у Републици Српској; 

3. Закључен уговор са Фондом здравственог осигурања Републике Српске о 

снабдијевању осигураних лица лијековима који се издају на рецепт са листе лијекова 

ФЗО РС; 

4. Потврда/увјерење надлежног суда да понуђач није под стечајем или пред 

ликвидацијом (документ не може бити старији од три мјесеца); 

5. Потврда/увјерење надлежног суда да понуђач није у предмету поступка за 

проглашење стечаја, за издавање налога за присилну ликвидацију (документ не може 

бити старији од три мјесеца); 

6. Потврда/увјерење надлежног суда да понуђач није правноснажном одлуком осуђен у 

судском поступку за кршење закона у смислу његовог пословног понашања у периоду 

од пет година, који је претходио датуму подношења понуде (документ не може бити 

старији од три мјесеца); 

7. Потврда/увјерење надлежног суда да понуђач није правноснажном одлуком 

проглашен кривим за озбиљан професионални прекршај у периоду од пет година и да је 

тај прекршај претходио датуму подношења понуде (документ не може бити старији од 

три мјесеца); 

8. Увјерење надлежних пореских органа о измиреним директним и индиректним 

порезима које није старије од три мјесеца. Понуђач не смије бити у доцњи са 

измиривањем пореских обавеза у складу са законом; 

9. Потврда/увјерење о измиреним доприносима за пензијско-инвалидско осигурање 

које није старије од три мјесеца. Понуђач не смије бити у доцњи са измиривањем 

предметних доприноса у складу са законом; 

10. Потврда/увјерење о измиреним доприносима за здравствено осигурање које није 

старије од три мјесеца. Понуђач не смије бити у доцњи са измиривањем предметних 

доприноса у складу са законом; 

11. У погледу економско финансијске способности услов је позитивно пословање, а као 

доказ доставља се овјерена копија биланса успјеха за 2014., 2015. и 2016. годину. 

Сви елиминаторни документи се достављају у форми овјерених копија или оригинала. 

  

IV 
Са квалификованим учесницима - правним лицима која су испунила елиминаторне 

услове биће обављени преговори. Преговоре ће водити стручна комисија коју ће 

именовати начелник општине. Преговори се воде о сљедећем: 

Учесник - правно лице чија понуда буде садржавала најповољније услове у погледу 

начина и рока измирења обавеза према добављачима, услове преузимања обавеза према 

запосленим радницима и стварања услова за нова радна мјеста, развојне активности на 

проширењу продајне мреже и развојних планова у интересу општине Лопаре и 

понуђеног износа закупа простора у којем се обавља предметна дјелатност - користиће 

се у свим наведеним условима као коначан квалитативно вреднован критеријум за 

избор стратешког партнера, на период потписивања уговора. 

  

V 
Општина Лопаре у својству оснивача ЈЗУ Апотека "Лопаре" Лопаре преузима обавезу 

да стратешком партнеру омогући коришћење пословних просторија које користи ЈЗУ 

Апотека "Лопаре" Лопаре, што ће бити ближе дефинисано Уговором о пословно-



техничкој сарадњи, уз претходну сагласност Скупштине општине и мишљења Јавног 

правобранилаштва РС. 

  

VI 
Сви заинтересовани субјекти могу преузети финансијске извјештаје, биланс стања и 

биланс успјеха и за претходну 2017. годину те биланс стања и биланс успјеха за прва 

два мјесеца 2018. године - ЈЗУ Апотека "Лопаре" Лопаре, списак пословних простора 

који се даје у закуп сваког радног дана од 8 до 14 часова у Одјељењу за привреду и 

друштвене дјелатности општине Лопаре (соба бр. 34). Накнада за подизање 

документације износи 50,00 КМ. Уплате извршити на жиро рачун општине Лопаре 

број: 554-003-00000019-23, сврха дознаке: Откуп документације за прикупљање понуда 

за избор стратешког партнера Јавне здравствене установе Апотека „Лопаре" Лопаре. 

  

VII 
Рок за слање понуда је 15 дана од дана објављивања јавног позива у дневном листу 

''Независне Новине'' Република Српска. Понуде треба слати у непровидној коверти на 

којој ће се назначити: "Понуда за избор стратешког партнера ЈЗУ Апотека "Лопаре" 

Лопаре, Не отварај - отвара Комисија", на адресу: општина Лопаре, улица Цара Душана 

бр. 143,75 240 Лопаре. 

Отварање понуда биће извршено у року од седам дана од истека рока за подношење 

пријава. Отварањем понуда ће руководити Комисија коју ће именовати начелник 

општине Лопаре. Подносиоци понуда биће благовремено обавијештени о мјесту и 

времену отварања понуда. 

Овај Јавни позив биће објављен у "Независним Новинама", на огласној табли 

Општинске управе, на огласној табли ЈЗУ Апотека "Лопаре" Лопаре  и на званичној 

интернет страници општине  Лопаре. Рок за достављање понуда рачуна се од дана 

објављивања у дневном листу "Независне Новине" Република Српска. 

  

  

Број: 02/1-014-20/18              НАЧЕЛНИК 

Датум, 22. фебруар  2018. године              Радо Савић 

 


