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ППШТИ ППДАЦИ 

1. Ппдаци п угпвпрнпм пргану 
Угпвпрни прган: Јавна устанпва „Впде Српске“ Бијељина 
Адреса: улица Милпща Пбилића брпј 51 
ЈИБ: 4403534960001 
Телефпн: +387 55 201-784 
Факс: +387 55 211-517 
Веб адреса: www.voders.org  

 
2. Ппдаци п пспби задуженпј за кпнтакт 

Кпнтакт пспба: Ангелина Ђурић 
Телефпн: 055/201-784  
Факс: 055/211-517 
е-маил: аdjuric@voders.org 
 
        Ппнуђаши се уппзправају да се све инфпрмације у вези са ппступкпм јавне набавке (увид и 
преузимаое тендерске дпкументације, захтјев за ппјащоеое и друге инфпрмације) мпгу да 
дпбију искљушивп пд надлежне кпнтакт пспбе, у прптивнпм други нашин кпресппнденције 
угпвпрни прган не сматра валидним. 
        Цјелпкупна кпмуникација и размјена инфпрмација (кпресппнденција) између угпвпрнпг 
пргана и ппнуђаша впдиће се путем е-маила, на е-маил адресу пзнашенпј у тендерскпј 
дпкументацији. 

 
3. Пппис привредних субјеката са кпјим је угпвпрни прган у сукпбу интереса 

На пснпву шлана 52. Став (4) Закпна п јавним набавкама, угпвпрни прган не мпже закљушивати 
угпвпре са сљедећим привредним субјектпм/субјектима: 
Привредни субјекат (пуни назив и мјестп): Нема сукпба интереса.  

 
4. Редни брпј набавке 

 Брпј набавке: 01/4-4530-2/15         
 Брпј претхпднпг инфпрмативнпг пбавјещтеоа: Није пбјављенп 
 

5. Ппдаци п ппступку јавне набавке 
Врста ппступка јавне набавке: Птвпрени ппступак 
Прпцијеоена вриједнпст јавне набавке (без укљушенпг ПДВ):  79.626,90 КМ 
Врста угпвпра п јавнпј набавци: Радпви 
Пквирни сппразум: Не предвиђа се закљушиваое пквирнпг сппразума  
Перипд на кпји се закљушује угпвпр: 60 календарских дана пд дана увпђеоа извпђаша у ппсап. 
 

ППДАЦИ П ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 
6. Ппис предмета набавке 

         Предмет пвпг ппступка су радпви „Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних 

впдппривредних пбјеката – пдбрамбени насипи и пбпдни канали у 2015. гпдини, једнп 

кпщеое, шищћеое“ на пснпву пптреба угпвпрнпг пргана, предвиђених у финансијскпм плану 

за 2015. гпдину.  

        Пзнака и назив из ЈРЈН: 45246410-0 (Радпви пдржаваоа пбјеката за защтиту пд ппплава). 
 
 
 
 

http://www.voders.org/
mailto:?djuric@voders.org
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7. Ппдјела на лптпве 
        Предмет набавке ппдијељен је на лптпве и тп: 
              Лпт 3. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 
пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – пбпдни 
канали на ппдрушју Вукпсавља, oзнака и назив из ЈРЈН: 45246410-0 (Радпви пдржаваоа 
пбјеката за защтиту пд ппплава), прпцјеоена вриједнпст Лпта 3  је изнпс пд 7.190,94 КМ (без 
ПДВ-а); 
              Лпт 4. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 
пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – пбпдни 
канали на ппдрушју Мпдрише, oзнака и назив из ЈРЈН: 45246410-0 (Радпви пдржаваоа пбјеката 
за защтиту пд ппплава), прпцјеоена вриједнпст Лпта 4  је изнпс пд 37.412,67 КМ (без ПДВ-а); 
            Лпт 7. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 
пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – пбпдни 
канали на ппдрушју Лпншара, oзнака и назив из ЈРЈН: 45246410-0 (Радпви пдржаваоа пбјеката 
за защтиту пд ппплава), прпцјеоена вриједнпст Лпта 7  је изнпс пд 35.023,29 КМ (без ПДВ-а); 
 
        Детаљан ппис ЛПТ-пва наведен је у Пбразцу за цијену ппнуде кпји је саставни дип пве 
тендерске дпкументације. 
        Ппнуђаши мпгу дати ппнуду за један лпт или за све лптпве. За сваки лпт се ппднпси 
ппсебна ппнуда (у пдвпјеним кпвертама). У ппнуди унутар лпта мпрају бити ппнуђене све 
ставке на нашин какп је дефинисанп технишкпм спецификацијпм. 
         Ппнуђаш за сваки лпт мпже дпставити самп једну ппнуду. Ппнуде ппнуђаша кпји преда или 
ушествује са вище ппнуда, сампсталнп или у пквиру групе ппнуђаша за исти лпт, биће пдбашене 
све оегпве ппнуде за тај лпт.  
 
       8. Технишке спецификације 
Технишка спецификација предмета набавке је саставни дип тендерске дпкументације.  
 
      9. Мјестп извпђеоа радпва 
       Предметни ппслпви ће се реализпвати на лпкалитетима у складу са тендерскпм 
дпкументацијпм. 
 
       10.Рпк извпђеоа радпва( за све лптпве): 
       Радпви се извпде у складу са динамикпм кпја је дата у пвпј тендерскпј дпкументацији. 
У слушају кащоеоа у извпђеоу радпва, дп кпјег је дпщлп кривицпм пдабранпг ппнуђаша, исти 
ће платити угпвпрну казну у складу са Закпнпм п пблигаципним пднпсима у изнпсу пд 0,2% 
радпва, за сваки дан кащоеоа дп уреднпг испуоеоа, с тим да укупан изнпс угпвпрене казне 
не мпже пријећи 5% пд укупнпг угпвпренпг изнпса. Пдабрани ппнуђаш је дужан платити 
угпвпрену казну у рпку пд 7 (седам) дана пд дана пријема захтјева за плаћаое пд угпвпрнпг 
пргана.  
     Угпвпрни прган неће наплатити угпвпрену казну у кпликп је дп кащоеоа дпщлп усљед вище 
силе. Ппд вищпм силпм се ппдразумјева слушај када испуоеое пбавезе ппстане немпгуће збпг 
ванредних ваоских дпгађаја на кпје изабрани ппнуђаш није мпгап утицати нити их 
предвидјети. 
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УСЛПВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ 
 
11. Услпви за квалификацију 

     Ппнуђаш је дужан у сврху дпказиваоа лишне сппспбнпсти из шлана 45. Закпна п јавним 
набавкама  дпказати да: 
а) у кривишнпм ппступку није псуђен правпснажнпм пресудпм за кривишна дјела 
прганизпванпг криминала, кпрупцију, превару или праое нпвца, у складу са важећим 
прпписима у Бпсни и Херцегпвини или земљи у кпјпј је регистрпван;  
б) није ппд стешајем или није предмет стешајнпг ппступка, псим у слушају ппстпјаоа важеће 

пдлуке п пптврди стешајнпг плана или је предмет ппступка ликвидације, пднпснп у ппступку је 

пбустављаоа ппслпвне дјелатнпсти, у складу са важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини 

или земљи у кпјпј је регистрпван; 

ц) је испунип пбавезе у вези са плаћаоем пензијскпг и инвалидскпг псигураоа и здравственпг 

псигураоа, у складу са важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или прпписима земље у 

кпјпј је регистрпван; 

д) је испунип пбавезе у вези са плаћаоем директних и индиректних ппреза, у складу са 

важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или земљи у кпјпј је регистрпван. 

 

       У сврху дпказиваоа услпва из ташки а) дп д) претхпднпг става ппнуђаш је дужан дпставити 
пппуоену и пвјерену изјаву кпд надлежнпг пргана (пргана управе или нптара) кпја је саставни 
дип тендерске дпкументације.  
Изјава не смије бити старија пд 15 дана пд дана предаје ппнуде.  
Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђаша, сваки шлан групе је дужан дпставити пвјерену 
изјаву. 
        Ппнуђаш кпји буде пдабран кап најппвпљнији у пвпм ппступку јавне набавке дужан је 
дпставити сљедеће дпказе у сврху дпказиваоа шиоеница пптврђених у изјави и тп: 
а) Увјереое надлежнпг суда кпјим дпказује да у кривишнпм ппступку није изрешена 
правпснажна пресуда кпјпм је псуђен за кривишнп дјелп ушещћа у криминалнпј прганизацији, 
за кпрупцију, превару или праое нпвца, у складу са важећим прпписима у Бпсни и 
Херцегпвини или земљи у кпјпј је регистрпван;  
б) Увјереое надлежнпг суда или пргана управе кпд кпјег је регистрпван ппнуђаш кпјим се 
пптврђује да није ппд стешајем нити је предмет стешајнпг ппступка, да није предмет ппступка 
ликвидације, пднпснп да није у ппступку пбустављаоа ппслпвне дјелатнпсти, у складу са 
важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или земљи у кпјпј је регистрпван; 
в) Увјереоа надлежних институција кпјим се пптврђује да је ппнуђаш измирип дпспјеле 
пбавезе, а кпје се пднпсе на дппринпсе за пензијскп и инвалидскп псигураое и здравственп 
псигураое, 
г) Увјереоа надлежних институција да је ппнуђаш измирип дпспјеле пбавезе у вези с 
плаћаоем директних и индиректних ппреза. 
д) пптврда квалификације рукпвпдећег пспбља, квалификације лица кпја су пдгпвпрна за 
извпђеое кпнкретних радпва, да у сталнпм раднпм пднпсу има најмаое једнпг диплпмиранпг 
инжеоера грађевине са лиценцпм за извпђеое хидрптехнишких радпва или радпва из пбласти 
нискпградое. Дпказ пригинал или пвјерена фптпкппија увјереоа п пријави заппслених 
радника издата пд стране ПИП и лиценца пднпснп рјещеое надлежнпг Министарства. Дпказ 
дпставити пп избпру извпђаша (пригинал или пвјерена фптпкппија); 
ђ) Изјава п ппсједпваоу лиценце за грађеое пбјеката хидрпградое или нискпградое издата 
пд Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију (пригинал или пвјерена 
фптпкппија). Дпказ дпставити пп избпру извпђаша; 
е) Пптврде п грађевинским мащинама и технишкпј ппреми кпјпм извпђаш распплаже у сврху 

изврщеоа угпвпра: 
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За ЛПТ 3: 

- Трактпр или алтернативнп впзилп на  
кпје се мпже мпнтирати кпсашица или таруп       1 кпм. 

- Таруп или рптаципна кпсашица                              1 кпм. 
- Рушна мптпрна кпсашица (тример)                         1 кпм. 
- Мптпрна пила                                                           1 кпм. 
- Утпвариваш или багер                                              1 кпм. 
- Камипн нпсивпсти прекп 10 тпна                           1 кпм. 

 

За ЛПТ 4: 

- Трактпр или алтернативнп впзилп на  
кпје се мпже мпнтирати кпсашица или таруп       2 кпм. 

- Таруп                                                                          1 кпм. 
- Рптаципна кпсашица                                                1 кпм. 
- Рушна мптпрна кпсашица (тример)                         2 кпм. 
- Мптпрна пила                                                           1 кпм. 
- Утпвариваш или багер                                              1 кпм. 
- Камипн нпсивпсти прекп 10 тпна                           1 кпм. 

 

За ЛПТ 7: 

- Трактпр или алтернативнп впзилп на  
кпје се мпже мпнтирати кпсашица или таруп       2 кпм. 

- Таруп                                                                          1 кпм. 
- Рптаципна кпсашица                                                1 кпм. 
- Рушна мптпрна кпсашица (тример)                         3 кпм. 
- Мптпрна пила                                                           1 кпм. 
- Утпвариваш или багер                                              1 кпм. 
- Камипн нпсивпсти прекп 10 тпна                           1 кпм. 

 
Дпказ дпставити прије пптписиваоа угпвпра пригинал или пвјерене фптпкппије сапбраћајних 

дпзвпла или упптребних дпзвпла за наведену механизацију. 

Укпликп ппнуда садржи вище Лптпва пптребан брпј грађевинских мащина и технишке ппреме 
се збраја за Лптпве кпји су у ппнуди. 
 
У слушају да ппнуђаши имају закљушен сппразум п репрпграму пбавеза, пднпснп пдгпђенпм 

плаћаоу, пп пснпву дппринпса за пензијскп-инвалидскп псигураое, здравственп псигураое, 

директне и индиректне ппрезе, дужни су дпставити пптврду надлежне институције/а да 

ппнуђаш у предвиђенпј динамици измирује свпје прпграмиране пбавезе.  Укпликп је ппнуђаш 

закљушип сппразум п репрпграму пбавеза или пдгпђенпм плаћаоу пбавеза и изврщип самп 

једну уплату пбавеза, неппсреднп прије дпставе ппнуде, не сматра се да у предвиђенпј 

динамици изврщавају свпје пбавезе и тај ппнуђаш неће бити квалификпван у пвпм ппступку 

јавне набавке.  

Дпкази кпје је дужан дпставити изабрани ппнуђаш мпрају садржавати пптврду да је у мпменту 
предаје ппнуде испуоавап услпве кпји се траже тендерскпм дпкументацијпм. У прптивнпм ће 
се сматрати да је дап лажну изјаву. Дпказе п испуоаваоу услпва је дужан дпставити у рпку пд  
5 дана пд дана запримаоа пбавјещтеоа п резултатима пвпг ппступка јавне набавке. Дпкази 
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кпје дпставља изабрани ппнуђаш не мпгу бити старији пд три мјесеца, рашунајући пд мпмента 
предаје ппнуде. Наиме, изабрани ппнуђаш мпра испуоавати све услпве у мпменту предаје 
ппнуде, у прптивнпм ће се сматрати да је дап лажну изјаву из шлана 45. Закпна. 
Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђаша, сваки шлан групе мпра испуоавати услпве у ппгледу 
лишне сппспбнпсти и дпкази се дпстављају за свакпг шлана групе.  
 
Угпвпрни прган мпже дисквалификпвати ппнуђаша из пвпг ппступка јавне набавке укпликп 
мпже дпказати да је ппнуђаш бип крив за пзбиљан прпфесипнални прекрщај у ппсљедое три 
гпдине, укпликп мпже дпказати на билп кпји нашин, ппсебнп знашајне и/или недпстатке кпји се 
ппнављају у изврщаваоу битних захтјева угпвпра кпји су дпвели дп оегпвпг пријевременпг 
раскида (нпр. Дпказ п пријевременпм раскиду ранијег угпвпра збпг не испуоаваоа пбавезе у 
складу са Закпнпм п пблигаципним пднпсима), настанка щтете (правпснажна пресуда 
надлежнпг суда за щтету кпју је претрпип угпвпрни прган), или других слишних ппсљедица кпје 
су резултат намјере или немара тпг привреднпг субјекта (дпкази у складу са ппстпјећим 
прпписима у Бпсни и Херцегпвини).  
  
    12. Екпнпмска и финансијска сппспбнпст ппнуђаша 

Сви ппнуђаши су дужни дпставити изјаве у ппгледу екпнпмскп-финансијске сппспбнпсти 
кпје су пппуоене у складу са услпвима дефинисаним у пвпј тендерскпј дпкументацији: 

 Изјава п ппзитивнп исказанпм билансу стаоа и билансу успјеха ппнуђаша за 2014. 
гпдину, или извпди из ппслпвних биланса за 2014. гпдину или пд датума регистрације, 
пднпснп ппшетка ппслпваоа у предметнпм сегменту, акп је ппнуђаш пднпснп кандидат 
регистрпван пднпснп ппшеп са радпм (дпказ: пригинал или пвјерена кппија у складу са 
закпнпм), 

 Изјаву ппнуђаша п ликвиднпсти у ппследоих 6 мјесеци рашунајући пд дана птвараоа 
ппнуда (дпказ: кппија пптврде/увјереоа/извпд ппслпвне банке). 

Дпстављене изјаве не мпгу бити старије пд 15 дана пд дана предаје ппнуде у пвпм 
ппступку јавне набавке. 
Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђаша, сви шланпви групе дпстављају заједнп  дпказе у 
смислу испуоаваоа услпва. 
 

13. Технишка и прпфесипнална сппспбнпст ппнуђаша 
Сви ппнуђаши су дужни дпставити изјаве у ппгледу технишке и прпфесипналне сппспбнпсти, 
кпје су пппуоене у складу са услпвима дефинисаним у пвпј тендерскпј дпкументацији: 

 Изјава п регистрацији ппнуђаша за предметне ппслпве у складу са Закпнпм (дпказ: 
пригинал или пвјерена кппија Актуелнпг извпда из судскпг регистра, или другпг пргана у 
земљи у кпјпј је регистрпван, не старији пд 3 мјесеца, рашунајући пд дана птвараоа 
ппнуда); 

 Списак изврщених угпвпра у складу са шланпм 48. Став(2) пвпг закпна , а кпји су у вези 

са предметнпм набавкпм, за перипд не дужи пд пет гпдина, или пд датума 

рагистрације, пднпснп ппшетка ппслпваоа, акп је кандидат/ппнуђаш регистрпван, 

пднпснп ппшеп да ради прије маое пд пет гпдина. Списак изврщених угпвпра трeба да 

садржи најмаое 1 (један) изврщен угпвпр за сваки лпт из пбласти хидрптехнике или 

нискпградое, минимална вриједнпст угпвпра за сваки лпт: 

-За ЛПТ 3 минимална вриједнпст угпвпра 7.000,00 КМ са ПДВ-пм; 

-За ЛПТ 4 минимална вриједнпст угпвпра 32.000,00 КМ са ПДВ-пм; 

-За ЛПТ 7 минимална вриједнпст угпвпра 32.000,00 КМ са ПДВ-пм; 

Дпказ се ппднпси у фпрми списка изврщених угпвпра уз пптврду п оихпвпј реализацији кпју 

даје друга угпвпрна страна. У слушају да се таква пптврда из пбјективних разлпга не мпже 

дпбити пд угпвпрне стране кпја није угпвпрни прган, важи изјава привреднпг субјекта п уреднп 
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изврщеним угпвприма, уз предпшаваое дпказа п ушиоеним ппкущајима да се такве пптврде 

пбезбиједе. 

Пптврда п уреднп изврщеним угпвприма мпра садржавати сљедеће ппдатке: 

- А) назив и сједищте угпвпрних страна или привредних субјеката, 

- Б) предмет угпвпра, 

- Ц) вриједнпст угпвпра, 

- Д) вријеме и мјестп изврщеоа угпвпра, 

- Е) навпде п уреднп изврщеним угпвприма; 

 Изјава п ангажпванпм технишкпм пспбљу или технишким прганима, нарпшитп пнпм 
пспбљу кпје је ангажпванп за ппслпве надзпра и кпнтрпле квалитета, а за кпје се не 
мпже захтјевати да су заппслени кпд кандитата/ппнуђаша; 

 Изјава кандидата/ппнуђаша п прпсјешнпм гпдищоем брпју заппслених и брпју 
рукпвидећег пспбља у ппследое три гпдине; 

 Изјава кандидата/ппнуђаша да прихвата предузимаое мјера за управљаое защтитпм 
живптне средине и мјера енергетске ефикаснпсти кпје ће привредни субјект 
примјеоивати приликпм извпђеоа радпва; 

 Дпставити динамишки план извпђеоа радпва за сваки лпт у ппнуди; 
Дпстављене изјаве не мпгу бити старије пд 15 дана пд дана предаје ппнуде у пвпм ппступку 
јавне набавке. 
Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђаша, сви шланпви групе дпстављају заједнп дпказе у 
смислу испуоаваоа услпва. 
Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђаша, сви шланпви групе заједнп мпрају бити 
регистрпвани за пбављаое дјелатнпсти кпја је предмет набавке или за дип предмета 
набавке. 
Дпкази п регистрацији мпрају бити прецизнп дефинисани, са јаснп дефинисаним 
дпкументпм кпји не двпсмисленп дпказује да ппнуђаш у вријеме предаје ппнуде је 
регистрпван за предметну дјелатнпст. 
Укпликп ппнуду дпставља група ппнуђаша, сви шланпви групе заједнп мпрају бити 
регистрпвани за пбављаое дјелатнпсти кпја је предмет набавке или за дип предмета 
набавке.        

 
       ППДАЦИ П ППНУДИ 
 
       14. Садржај ппнуде и нашин припреме ппнуде 

Ппнуда се заједнп са припадајућпм дпкументацијпм припрема на једнпм пд службених 
језика у Бпсни и Херцегпвини, на латинишнпм или ћирилишнпм писму. При припреми 
ппнуде ппнуђаш се мпра придржавати захтјева и услпва из тендерске дпкументације. 
Ппнуђаш не смије мијеоати или надппуоавати текст тендерске дпкументације.  
 
Ппнуда мпра садржавати најмаое: 
1) Пбразац за ппнуду – анекс 1;  
2) Пбразац за цијену ппнуде – анекс 2; 
3) Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 45. став (1) ташака пд а) дп д) Закпна п јавним 

набавкама – анекса 3; 
4) Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 47. ст. (1)  ташака пд а) дп д) и (4) Закпна п јавним 

набавкама- анекс 4; 
5) Изјава п испуоенпсти услпва из шлана 51. Ташака ц), д), и ф) (Технишка и прпфесипнална 

сппспбнпст у ппступку извпђеоа радпва) Закпна п јавним набавкама – анекс 5; 
6) Писмена изјава ппнуђаша из шлана 52. Закпна п јавним набавкама-анекс 6; 
7) Динамишки план извпђеоа радпва; 
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15. Нашин дпстављаоа ппнуда 
Ппнуда се дпставља у два идентишна примјерка: пригинал и кппија ппнуде. 
Ппнуда, без пбзира на нашин дпстављаоа, мпра бити запримљена у угпвпрнпм пргану, на 
адреси наведенпј у тендерскпј дпкументацији, дп датума и времена наведенпг у 
пбавјещтеоу п набавци и тендерскпј дпкументацији. Све ппнуде запримљене накпн тпг 
времена су неблагпвремене и кап такве, нептвпрене ће бити враћене ппнуђашу.  
 
Ппнуде се предају на прптпкпл угпвпрнпг пргана или путем ппщте, на адресу угпвпрнпг 
пргана, у затвпренпј кпверти на кпјпј, на предопј страни кпверте, мпра бити наведенп: 
НАЗИВ УГПВПРНПГ ПРГАНА: Јавна устанпва „Впде Српске“ Бијељина 
АДРЕСА УГПВПРНПГ ПРГАНА (улица и брпј): Милпща Пбилића 51; 76 300 Бијељина; 
 
ППНУДА ЗА НАБАВКУ - “Teкуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних 
пбјеката – пдбрамбени насипи и пбпдни канали у 2015. гпдини, једнп кпщеое, шищћеое“: 
- Лпт 3. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 

пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – 
пбпдни канали на ппдрушју Вукпсавља; 

- Лпт 4. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 
пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – 
пбпдни канали на ппдрушју Мпдрише; 

- Лпт 7. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 
пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – 
пбпдни канали на ппдрушју Лпншара; 

 
Брпј набавке: 01/4-4530-2/15  
 
„НЕ ПТВАРАЈ – дп рпка за птвараое ппнуда – 21.07.2015. гпдине дп 12:30 шаспва“ 
 
На задопј страни кпверте ппнуђаш је дужан да наведе сљедеће: 
Назив и адреса ппнуђаша / групе ппнуђаша 
__________________________________________________ 

Ппнуда се шврстп увезује на нашин да се пнемпгући накнаднп вађеое или уметаое листпва. 
Акп је ппнуда израђена у два или вище дијелпва, сваки дип се шврстп увезује на нашин да се 
пнемпгући накнаднп вађеое или уметаое листпва. Дијелпве ппнуде кап щтп су узпрци, 
каталпзи, медији за ппхраоиваое ппдатака и сл. кпји не мпгу бити увезани ппнуђаш 
пбиљежава називпм и навпди у садржају ппнуде кап дип ппнуде. 
Странице ппнуде се пзнашавају брпјем на нашин да је видљив редни брпј странице. Када је 
ппнуда израђена пд вище дијелпва, странице се пзнашавају на нашин да сваки слиједећи 
дип заппшиое редним брпјем кпјим се наставља редни брпј странице кпјим заврщава 
претхпдни дип.  

16. Дппущтенпст дпставе алтернатвних ппнуда 
Алтернативне ппнуде нису дппущтене. Ппнуде мпрају бити дпстављене искљушивп у складу 
са пвпм тендерскпм дпкументацијпм, у супрптнпм такве ппнуде ће бити пдбашене. 
 
17. Пбразац за цијену ппнуде из Анекса 
Пбразац за цијену ппнуде се припрема у складу са захтјевима из тендерске дпкументације 
и шини саставни дип тендерске дпкументације. 
Ппнуђаши су дужни дпставити пппуоен пбразац за цијену ппнуде у складу са свим 
захтјевима кпји су дефинисани, за све ставке кпје су садржане у пбрасцу. У слушају да 
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ппнуђаш прппусти пппунити пбразац у складу са ппстављеним захтјевима, за све ставке кпје 
су наведене, оегпва ппнуда ће бити пдбашена.   
Укпликп Пбразац за цијену ппнуде садржи вище ставки, ппнуђаш је дужан дати ппнуду за 
све ставке, впдећи при тпме рашуна да укупан збир цијена свих ставки у пбасцу не мпже 
бити 0.  

 
18. Нашин пдређиваоа цијене ппнуде 
Цијенa ппнуде пбухвата све ставке из пбрасца за цијену ппнуде, укпликп је предмет 
набавке ппдјељен ппставкама. 
У слушају да ппстпји разлика између укупне цијене ппнуде и укупнпг збира јединишних 
цијена ппнуде, ппнуда ће бити третирана крпз укупан збир јединишних цијена ппнуде. 
Цијена ппнуде се пище брпјкама и слпвима. Цијена ппнуде је непрпмјеоива. 
У цијени ппнуде се пбавезнп навпди цијена ппнуде (без ПДВ-а), ппнуђени пппусти на крају 
цијeна ппнуде са укљушеним пппустпм (без ПДВ-а). 
Укпликп ппнуђаш није у ПДВ пбвезник, не приказује ПДВ и у пбрасцу за цијену ппнуде, на 
мјесту гдје се уписује припадајући изнпс ПДВ-а, уписује 0,00. 
Ппсебнп се приказује ПДВ на цијену ппнуде са урашунатим пппустпм. На крају се даје 
вриједнпст угпвпра (цијена ппнуде са укљушеним пппустпм) + ПДВ. 
 
19. Валута ппнуде 
Цијена ппнуде се изражава у кпнвертибилним маркама (БАМ). 
Ппнуде инп ппнуђаша мпрају бити дпстављене у Еурима и Нарушилац ће изврщити пбрашун 
ппнуде у складу са курспм Центаралне банке БиХ на дан птвараоа ппнуда. 
 
20. Критеријум за дпдјелу угпвпра 
Критеријум за дпдјелу угпвпра је најнижа цијена технишки задпвпљавајуће ппнуде. 
 Угпвпр се дпдјељује ппнуђашу кпји је ппнудип најнижу цијену технишки задпвпљавајуће 
ппнуде.  

 
21. Језик и писмп ппнуде 
Ппнуда се дпставља на једнпм пд службених језика у Бпсни и Херцегпвини, на латинишнпм 
или ћирилићнпм писму. Сва пстала дпкументација уз ппнуду мпра бити на једнпм пд 
службених језика у Бпсни и Херцегпвини.  
Изузетнп дип прппратне дпкументације (каталпзи, брпщуре, и сл.) мпже бити и на другпм 
језику, али у тпм слушају пбавезнп прилаже и превпд пвлащтенпг судскпг тумаша за језик са 
кпјег је превпд изврщен. 
 
22. Рпк важеоа ппнуде 
Рпк важеоа ппнуде изнпси 90 дана, рашунајући пд дана дпстављаоа ппнуде. 
Угпвпрни прган задржава правп да писменим путем тражи сагласнпст за прпдужеое рпка 
важеоа ппнуде. Укпликп ппнуђаш не дпстави писмену сагласнпст, сматра се да је пдбип 
захтјев угпвпрнпг пргана, те се оегпва ппнуда не разматра у даљем тпку ппступка јавне 
набавке.  
Ппнуђаш кпји је дап сагласнпст за прпдужеое перипда важеоа ппнуде, дужан је 
пбезбједити и прпдужеое гаранције за пзбиљнпст ппнуде.  
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ПСТАЛИ ППДАЦИ 
 
23. Мјестп, датум и вријеме за пријем ппнуда 
Ппнуде се дпстављају на нашин дефинисан у Тендерскпј дпкументацији и тп: 
Угпвпрни прган: Јавна устанпва „Впде Српске“ Бијељина 
Улица и брпј: Милпща Пбилића брпј 51 
Канцеларија брпј: 16 
Датум пријема ппнуда: дп 21.07.2015. гпдине  
Вријеме дп када се примају ппнуде: дп 12 шаспва 
 
Ппнуде запримљене накпн истека рпка за пријем ппнуда се враћају нептвпрене 
ппнуђашима. Ппнуђаши кпји ппнуде дпстављају ппщтпм преузимају ризик у кпликп ппнуде 
не стигну дп крајоег рпка утврђенпг тендерскпм дпкументацијпм. 
 
24. Мјестп, датум и вријеме птвараоа ппнуда 
Угпвпрни прган: Јавна устанпва „Впде Српске“ Бијељина 
Улица и брпј: Милпща Пбилића брпј 51 
Канцеларија брпј: 16 
Мјестп птвараоа ппнуда: Прпстприје Јавне устанпве „Впде Српске“ Бијељина 
Вријеме птвараоа ппнуда: 21.07.2015. гпдине у 12:30 шаспва 
 
25. Нацрт угпвпра или пснпвни елементи угпвпра 
Саставни дип пве тендерске дпкументације је Нацрт угпвпра, у кпји су унијети сви елементи 
из тендерске дпкументације. Ппнуђаши су дужни уз ппнуду дпставити Нацрт угпвпра у кпји 
су унијели ппдатке из свпје ппнуде, те парафирати све листпве Нацрта угпвпра.  

 
26. Ппдугпвараое 
У слушају да ппнуђаш у свпјпј ппнуди назнаши да ће дип угпвпра дати ппдугпварашу, мпра се 
изјаснити кпји дип (пписнп или прпцентуалнп) ће дати ппдугпварашу. У ппнуди не мпра 
идентификпвати ппдугпвараша, али мпра се изјаснити да ли ће бити директнп плаћаое 
ппдугпварашу. 
Укпликп у ппнуди није идентификпван ппдугпвараш, изабрани ппнуђаш је дужан, прије негп 
уведе ппдугпвараша у ппсап, пбратити се писменп угпвпрнпм пргану за сагласнпст за 
увпђеое ппдугпвараша, са свим ппдацима везанп за ппдугпвараша. 
Угпвпрни прган укпликп пдбије дати сагласнпст за увпђеое ппдугпвараша за кпје је 
изабрани ппнуђаш дпставип захтјев, дужан је писменп пбазлпжити разлпге збпг кпјих није 
дап сагласнпст. 
У слушају ппдугпвараоа, пдгпвпрнпст за уреднп изврщаваое угпвпра снпси изабрани 
ппнуђаш. 

 
27. Укпликп се кап ппнуђаш јави физишкп лице (услпви и дпкази) 
У слушају да ппнуду дпставља физишкп лице у смислу пдредбе шлана 2. став (1) ташка ц) 
Закпна, у сврху дпказа у смислу испуоаваоа услпва лишне сппспбнпсти дужан је дпставити 
сљедеће дпказе: 
А) Пптврда надлежнпг ппщтинскпг пргана да је регистрпван и да пбавља дјелатнпст за кпју 
је регистрпван, 
Б) Пптврда надлежне ппреске управе да измирује дппринпсе за пензипнп-инвалидскп 
псигураое и здравственп псигураое за себе и заппслене (укпликп има заппслених у раднпм 
пднпсу), 
Ц) Пптврда надлежне ппреске управе да измирује све ппреске пбавезе кап физишкп лице 
регистрпванп за сампсталну дјелатнпст.  
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Ппред дпказа п лишнпј сппспбнпсти, дужан је дпставити све дпказе у ппгледу екпнпмскп-
финансисјке сппспбнпсти и технишке и прпфесипналне сппспбнпсти, кпји се траже у 
Тендерскпј дпкументацији. 

 
28. Рпк за дпнпщеое пдлуке п избпру 
Угпвпрни прган је дужан дпнијети пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђаша или ппнищтеоу 
у ппступку јавне набавке у рпку важеоа ппнуде, а најкасније у рпку пд 7 дана пд дана 
истека важеоа ппнуде. 
 
Угпвпрни прган је дужан да пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђаша дпстави свим 
ппнуђашима у ппступку набавке најканије у рпку пд 3 дана, а најкасније у рпку пд 7 дана, пд 
дана дпнпщеоа пдлуке п избпру или ппнищтеоу ппступка набавке путем ппщте. 
 
29. Рпк, нашин и услпви плаћаоа изабранпм ппнуђашу 
Плаћаое изабранпм ппнуђашу, пднпснп ппдугпварашу (акп је предвиђенп директнп плаћаое 

ппдугпварашу) ће се врщити на слиједећи нашин: 80% вриједнпсти угпвпра у тпку 

реализације угпвпра пп дпстављеним ситуацијама/фактурама; 20% вриједнпсти угпвпра у 

рпку пд 30 дана пп заврщетку ппсла, пднпснп накпн сашиоаваоа технишкпг извјещтаја пд 

стране Нарушипца.  

Нема аванснпг плаћаоа тпкпм трајаоа угпвпра. 
 
30. Угпвпрни услпви за ппнуђаша 
- Да у сталнпм раднпм пднпсу има најмаое једнпг диплпмиранпг инжеоера грађевине са 
лиценцпм за извпђеое хидрптехнишких радпва или радпва из пбласти нискпградое. Дпказ 
пригинал или пвјерена фптпкппија увјереоа п пријави заппслених радника издата пд 
стране ПИП и лиценца пднпснп рјещеое надлежнпг Министарства; 
- Рјещеое или Лиценца за грађеое пбјеката хидрпградое или нискпградое издата пд 
Министарства за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и екплпгију Републике Српске 
(пригинал или пвјерена кппија).  
Ппнуђаш кпји не ппсједује наведене услпве дужан је уз ппнуду дпставити изјаву кпјпм се 
пбавезује да ће, у слушају да оегпва ппнуда буде пдабрана кап најппвпљнија, дпставити 
тражену дпкументацију дп дана закљушеоа угпвпра.  
Укпликп пдабрани ппнуђаш не дпстави тражену дпкументацију у наведенпм рпку, сматраће 
се да је пдустап пд ппнуде, а угпвпр ће бити дпдјељен другппласиранпм ппнуђашу. 
 
ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ 
 
31. Трпщак ппнуде и преузимаое тендерске дпкументације 
Трпщак припреме ппнуде и ппднпщеоа ппнуде у цјелини снпси ппнуђаш.  
Тендерска дпкументација се мпже преузети на сљедећи нашин: 
1. на веб-страници угпвпрнпг пргана, уз пбавезнп претхпднп писменп пбавјещтеое 
угпвпрнпм пргану да је преузета тендерска дпкументација, кап и датум и вријеме 
преузимаоа тендерске дпкументације. Ппнуђаши кпји преузму тендерску дпкументацију, а 
не пбавјесте писменп угпвпрни прган да су исту преузели, сматраће се да нису преузели 
тендерску дпкументацију и оихпва ппнуда ће се пдбацити кап недппущтена; 
2. путем е-маил-а кпнтакт пспбе. 
 
32. Исправка и/или измјена тендерске дпкументације, тражеое ппјащоеоа 
Угпвпрни прган мпже у свакп дпба, а најкасније 10 дана прије истека рпка за ппднпщеое 
ппнуда, из пправданих разлпга, билп на властиту иницијативу, билп кап пдгпвпр на захтјев 
привреднпг субјекта за ппјащоеое, билп према налпгу Канцеларије за разматраое жалби, 
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измјенити тендерску дпкументацију. П свим измјенама тендерске дпкументације дужан је 
пбавјестити све пптенцијалне ппнуђаше за кпје зна да су преузели тендерску дпкументацију. 
У слушају да је измјена тендерске дпкументације такве прирпде да ће припрема ппнуде 
захтјевати дпдатнп вријеме, дужан је прпдужити рпк за пријем ппнуда, примјерен насталим 
измјенама, али не краћи пд 7 дана.  
У слушају даваоа ппјащоеоа пп захтјеву привреднпг субјекта, писменим пдгпвпрпм ће 
пбавјестити све пптенцијалне ппнуђаше кпји су преузели тендерску дпкументацију на један 
пд нашина из Тендерске дпкументације, с тим да у пдгпвпру п ппјащоеоу неће навпдити 
име привреднпг субјекта кпји је тражип ппјащоеое. Захтјев за ппјащоеое се мпже тражити 
најкасније 10 дана прије истека рпка за пријем ппнуда. Угпвпрни прган је дужан у рпку пд 3 
дана, а најкасније 5 дана прије истека рпка за ппднпщеое ппнуда дпставити писменп 
ппјащоеое свим пптенцијалним ппнуђашима.  

 
33. Ппвјерљивпст дпкументације привредних субјеката 
Ппнуђаши кпји дпстављају ппнуде кпје садрже пдређене ппдатке кпји су ппвјерљиви, дужни 
су уз навпђеое ппвјерљивих ппдатака навести и правни пснпв пп кпјем се ти ппдаци 
сматрају ппвјерљивим.  
Ппдаци кпји се ни у кпјем слушају не мпгу сматрати ппвјерљивим су: 
a) Укупне и ппјединашне цијене исказане у ппнуди; 
b) Предмет набавке, пднпснп ппнуђена рпба, услуга или рад пд кпје зависи ппређеое са 
технишкпм спецификацијпм и пцјена да је ппнуда у складу са захтјевима из технишке 
спецификације; 
c) Дпкази п лишнпј ситуацији ппнуђаша (у смислу пдредби шл.45-51 Закпна). 

 
34. Измјена, дппуна и ппвлашеое ппнуда 
Дп истека рпка за пријем ппнуда, ппнуђаш мпже свпју ппнуду измјенити или дппунити и тп 
да у ппсебнпј кпверти, на исти нашин наведе све ппдатке садржане у Тендерскпј 
дпкументацији, и тп: 
 
НАЗИВ УГПВПРНПГ ПРГАНА: Јавна устанпва „Впде Српске“ Бијељина 
АДРЕСА УГПВПРНПГ ПРГАНА: Милпща Пбилића брпј 51, 76 300 Бијељина 
 
ППНУДА ЗА НАБАВКУ:  
“Teкуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката – пдбрамбени 
насипи и пбпдни канали у 2015. гпдини, једнп кпщеое, шищћеое“: 
- Лпт 3. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 

пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – 
пбпдни канали на ппдрушју Вукпсавља; 

- Лпт 4. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 
пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – 
пбпдни канали на ппдрушју Мпдрише; 

- Лпт 7. Текуће пдржаваое и функципнисаое пснпвних впдппривредних пбјеката 
пдбрамбених насипа и пбпдних канала у 2015. гпдини – једнп кпщеое, шищћеое – 
пбпдни канали на ппдрушју Лпншара; 

 
Брпј набавке:01/4-4530-2/15 
 
ИЗМЈЕНА/ДППУНА ППНУДЕ 
„НЕ ПТВАРАЈ“ 
 
На задопј страни кпверте ппнуђаш је дужан да наведе сљедеће: 
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Назив и адреса ппнуђаша / групе ппнуђаша 
 
Ппнуђаш мпже дп истека рпка за пријем ппнуда пдустати пд свпје ппнуде, на нашин да 
дпстави писану изјаву да пдустаје пд ппнуде, уз пбавезнп навпђеое предмета набавке и 
брпја набавке, и тп најкасније дп рпка за пријем ппнуда.  
Ппнуда се не мпже мијеоати, дппуоавати, нити ппвући накпн истека рпка за пријем 
ппнуда.  

 
35. Неприрпднп ниска ппнуђена цијена 
У слушају да угпвпрни прган има сумоу да се ради п неприрпднп нискпј цијени ппнуде, има 
мпгућнпст да прпвјери цијене, у складу са пдредбама Закпна п јавним набавкама и Упутства 
п нашину припреме мпдела тендрске дпкументације („Службени гласник БиХ“ брпј 90/14) и 
ппнуда, те затражи писменп ппјащоеое ппнуђаша у ппгледу неприрпднп ниске цијене 
ппнуде. 
Пп пријему пбразлпжеоа неприрпднп ниске цијене ппнуде, пдлуку ће дпнијети угпвпрни 
прган и п тпме пбавјестити ппнуђаша у писменпј фпрми.  
У слушају да ппнуђаш пдбије дати писменп пбразлпжеое или дпстави пбразлпжое из кпјег 
се не мпже утврдити да ће ппнуђаш бити у мпгућнпсти исппрушити рпбу/пружити 
услугу/извести радпве пп тпј цијени, такву ппнуду мпже пдбити.  

 
36. Ппука п правнпм лијеку 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматраое жалби, путем угпвпрнпг пргана, у рпку пд 
10 дана пд дана преузимаоа тендерске дпкумнтације. 
 
ПРИЛПЗИ: 
I Пбразац за дпстављаое ппнуде – Анекс 1 
II Пбразац за цијену ппнуде – Анекс 2 
III Пбразац Изјаве из шлана 45 - Анекс 3 
IV Пбразац Изјаве из шлана 47 – Анекс 4  
V Пбразац Изјаве из шлана 51 – Анекс 5 
VI Пбразац изјаве из шлана 52 – Анекс 6 
VII Сппразум за групу ппнуђаша (укпликп ппнуду дпставља група ппнуђаша) – Анекс 7 
VIII Пвлащтеое за заступаое и ушещће на јавнпм птвараоу ппнуда – Анекс 8 
IX Нацрт угпвпра – Анекс 9 
X Предмјер радпва – Анекс 10 
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АНЕКС 1 

ПБРАЗАЦ ЗА ДПСТАВЉАОЕ ППНУДЕ 

 

Брпј набавке:  ______________ 

Брпј пбавјещтеоа са Ппртала ЈН ___________________ 

 

УГПВПРНИ ПРГАН: Јавна устанпва „Впде Српске“ Бијељина 

Адреса угпвпрнпг пргана: Милпща Пбилића брпј 51 

76300 Бијељина 

Република Српска/Бпсна и Херцегпвина 

 

ППНУЂАЧ _____________________________ 

ИД брпј Ппнуђаша _______________________ 

Адреса ппнуђаша________________________ 

 

КПНТАКТ ПСПБА 

Име и презиме  

Адреса  

Телефпн  

Факс  

Е-mail  

 

ИЗЈАВА ППНУЂАЧА* 

 

У ппступку јавне набавке, кпју сте ппкренули и кпја је пбјављена на Ппрталу јавних набавки, 

Брпј пбавјещтеоа п набавци ______________, дана ____________, дпстављамп ппнуду и 

изјављујемп слиједеће: 

 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске дпкументације бр. ________________ 
(број набавке који је дао уговорни орган), пвпм изјавпм прихватамп оене пдредбе у 
цијелпсти, без икаквих резерви или пгранишеоа. 
 

2. Пвпм ппнудпм пдгпварамп захтјевима из тендерске дпкументације за исппруку 
рпба/услуга/радпва, у складу са услпвима утврђеним у тендерскпј дпкументацији, 
критеријима и утврђеним рпкпвима, без икаквих резерви или пгранишеоа. 

 

              * Укпликп је предмет набавке ппдијељен на лптпве, јаснп назнашити за кпје лптпве се                                        
                дпставља ппнуда и тп на слиједећи нашин, за сваки лпт: 

 Лпт бр. (____): Назив рпбе (са кплишинама, укпликп је примјеоивп)/услуге/радпва; 

 

3.  Цијена наще ппнуде (без ПДВ-а) је _____________________________ КМ 
Пппуст кпји дајемп на цијену ппнуде је __________________________КМ 

ПДВ на цијену ппнуде (са урашунатим пппустпм)___________________ КМ 

Укупна цијена за угпвпр је _____________________________________КМ 

 
*Укпликп је предмет набавке ппдијељен на лптпве, цијена пп лпту је: 



17 
 

Лпт бр. (____):_______________ 

Цијена ппнуде за лпт брпј (___) је_____________________ 

Пппуст кпји дајемп на цијену ппнуде за лпт (_____) је_________________ 

Кпнашна цијена наще ппнуде за лпт (_____), са укљушеним пппустпм је_____________ 

 

У прилпгу се налази и пбразац за цијену наще ппнуде (Анекс 3), кпји је пппуоен у 

складу са захтјевима из тендерске дпкументације. У слушају разлика у цијенама из пве 

Изјаве и Пбрасца за цијену ппнуде, релевантна је цијена из пбрасца за цијену ппнуде. 

 

4.  Предузеће кпје дпставља пву ппнуду је дпмаће са сједищтем у БиХ и најмаое 50 % 
укупне вриједнпсти пд ппнуђених рпба за изврщеое пвпг угпвпра је из БиХ / 50 %, или 
радне снаге кпја ће радити на реализацији пвпг угпвпра п набавци услуга/радпва, су 
резиденти Бпсне и Херцегпвине, а дпкази да наща ппнуда испуоава услпве за 
преференцијални третман дпмаћег, кпји су тражени тендерскпм дпкументацијпм су у 
саставу ппнуде. 
 
*Укпликп се на ппнуду не мпже примјенити преференцијални фактпр дпмаћег, навести 

да се на ппнуду не примјеоују пдредбе п преференцијалнпм третману дпмаћег. 

 

5. Пва ппнуда важи ( брпј дана или мјесеци се уписују и брпјшанп и слпвима, а у слушају да 
се разликују, валидан је рпк важеоа ппнуде уписан слпвима), рашунајући пд истека 
рпка за пријем ппнуда, тј. дп ( ____/______/_____) (датум); 
 

6. Гаранција за ппнуду је дпстављена у складу са захтјевима из тендерске дпкументације. 
 

7. Акп наща ппнуда буде најуспјещнија у пвпм ппступку јавне набавке, пбавезујемп се: 
 а) дпставити дпказе п квалифициранпсти, у ппгледу лишне сппспбнпсти, екпнпмске и     

финансијске сппспбнпсти, те технишке и прпфесипналне сппспбнпсти кпји су тражени 

тендерскпм дпкументацијпм и у рпку кпји је утврђен, а щтп пптврђујемп изјавама у пвпј 

ппнуди; 

б) дпставити гаранцију за дпбрп изврщеое угпвпра, у складу са захтјевима из тендерске  

дпкументације; 

 

 

Име и презиме пспбе кпја је пвлащтена да представља ппнуђаша: (____________________) 

Пптпис пвлащтене пспбе: (______________________________________) 

Мјестп и датум: (__________________________________) 

Пешат предузећа: 

Уз ппнуду је дпстављена слиједећа дпкументација: 

(Пппис дпстављених дпкумената, изјава и пбразаца са називима истих). 
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Анекс 2    

                                                 

ПБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ППНУДЕ – РАДПВИ 

 

                                          

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ЈАВНА УСТАНПВА"ВПДЕ СРПСКЕ" 

БИЈЕЉИНА 

 

 

 

 

ПРЕДМЈЕР РАДПВА 

 

 

 

ТЕКУЋЕГ ПДРЖАВАОА И ФУНКЦИПНИСАОА 

ПСНПВНИХ ВПДППРИВРЕДНИХ ПБЈЕКАТА 

ПДБРАМБЕНИ НАСИПИ И ПБПДНИ КАНАЛИ 

У 2015. ГПДИНИ - ЈЕДНП КПШЕОЕ,ЧИШЋЕОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЈЕЉИНА, јун - 2015.гпд. 
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ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ У 2015. гпдини 

ПБПДНИ КАНАЛИ - ППДРУЧЈЕ ВУКПСАВЉА 

ЛПТ – 3 

Ппд текућим пдржаваоем у циљу пдбране пд ппплава ппдразумјева се : 

1. Кпшеое ппјаса, кoсина, дна канала и насипа ппред канала са 

скупљаоем и пдвпзпм ппкпшенпг материјала, 

у сврху спречаваоа развпја разнпг растиоа шибља и кпрпва 

( jeднп кпшеое). 

а) ручнп 30% 

б) машинскп 70% 

Пбјекат 
Укупна 

ппвршина 

(м²) 

Јединична 

   цијена 

    КМ 

Укупан 

изнпс 

КМ 

1. КАНАЛ БПСНА - ГНИПНИЦА 

пд 0+000 дп км 2+780 

укупнп (канал,днп и насип) 

76.333,80 м2 

76.333,80   

2. П.К. СРНПВА-ППТПЧАНИ- 

СВИЛАЈ 

пд (0+000- 2+792) 

укупнп (канал,днп и насип) 

48.494,60 m² 

48.494,60   

 

      УКУПНП  
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ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ У 2015. гпдини 

ПБПДНИ КАНАЛИ - ППДРУЧЈЕ МПДРИЧЕ 

ЛПТ - 4 

Ппд текућим пдржаваоем у циљу пдбране пд ппплава ппдразумјева се : 

1. Кпшеое ппјаса, koсина, дна канала и насипа ппред канала са 

скупљаоем и пдвпзпм ппкпшенпг материјала, 

у сврху спречаваоа развпја разнпг растиоа шибља и кпрпва 

( jeднп кпшеое). 

а) ручнп 30% 

б) машинскп 70% 

Пбјекат  Укупна 
ппвршина 

(м²) 

Јединична 
цијена 

КМ 

Укупан 
изнпс КМ 

1. ЗАПАДНП ЛАТЕРАЛНИ КАНАЛ 
пд км 0+000 дп км 10+036 
(429.506,00 + 33.368,00)    462.874,00 м2 
 
 
 
 
 
укупнo(канал,днп и насип) 462.874,00 м2 

462.874,00   

2. ПРИТПКА ЗЛК - ТПЛИСА 
oд км 0+000 дп км 1+677 
(4.656,00 - 63.713,00) =     68.369,00 м2 
укупнп (канал,днп и насип) 68.369,00 м2 

68.369,00 х 0,0674= 

68.369,00   

3. ПРИТПКА ЗЛК - СРНПВА 
пд км 0+000 дп км 0+735 
(23.520,00 - 1.470,00) =    24.990,00 м2 
укупнп(канал,днп и насип) 24.990,00 м2 

24.990,00   

4. ПРИТПКА ЗЛК - ДУБПКПВАЦ 
пд км 0+000 дп км 0+595 
(14.635,00 - 1026,00) =     15.661,00 м2 
укупнп (канал,днп и насип) 15.661,00 м2 

15.661,00   

5. ПБПДНИ КАНАЛ ДПБРИОА 
пд (0+000- 2+900) 
укупнп(канал,днп и насип) 65.609,70 m² 

65.609,70   

6. RУКАВАЦ ПБПДНПГ КАНАЛА ДПБРИОА 
(0+000 -0+ 254) 
укупнп(канал,днп и насип) 6.908,00 м2 

6.908,00   

  УКУПНП  
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ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ У 2015. гпдини 
ПБПДНИ КАНАЛИ - ППДРУЧЈЕ ЛПНЧАРА 

ЛПТ – 7 
 

Ппд текућим пдржаваоем у циљу пдбране пд ппплава ппдразумјева се : 
1. Кпшеое ппјаса, koсина, дна канала и насипа ппред канала са 
скупљаоем и пдвпзпм ппкпшенпг материјала, у сврху спречаваоа развпја разнпг 
растиоа шибља и кпрпва( jeднп кпшеое). 
а) ручнп 30% 
б) машинскп 70% 

Пбјекат Укупна 
ппвршина 

(м²) 

Јединична 
цијена 

КМ 

Укупан 
изнпс 

КМ 

1. ИСТПЧНП ЛАТЕРАЛНИ КАНАЛ 
пд км 0+000 дп км 18+500 
(607.971,00 - 102.806,00м2)= 710.777,00 м2 
укупнo (канал,днп и насип) 710.777,00м2 

710.777,00   

УКУПНП  
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ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦИЈЕНА И РАДПВА 

 

Редни бр. Врста радпва 

Цијена 

(без ПДВ-а) 

КМ 

1 
  

2 
  

3 
ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ ПБПДНИ КАНАЛИ ППДРУЧЈЕ 

ВУКПСАВЉА ЛПТ-3  

4 
ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ ПБПДНИ КАНАЛИ ППДРУЧЈЕ 

МПДРИЧЕ ЛПТ-4  

5 
  

6 
  

7 
ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ ПБПДНИ КАНАЛИ ППДРУЧЈЕ 

ЛПНЧАРА ЛПТ-7  

8 
  

УКУПНП: 
 

 

 

ПДВ 17%      ------------------------- 

  

   
   Укупнп са ПДВ-пм      ------------------------- 
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Анекс 3 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ У 2015. гпдини 

ПБПДНИ КАНАЛИ - ППДРУЧЈЕ ВУКПСАВЉА 

ЛПТ – 3 

Ппд текућим пдржаваоем у циљу пдбране пд ппплава ппдразумјева се : 

1. Кпшеое ппјаса, кoсина, дна канала и насипа ппред канала са 

скупљаоем и пдвпзпм ппкпшенпг материјала, 

у сврху спречаваоа развпја разнпг растиоа шибља и кпрпва 

( jeднп кпшеое). 

а) ручнп 30% 

б) машинскп 70% 

Пбјекат 
Укупна 

ппвршина 

(м²) 

1. КАНАЛ БПСНА - ГНИПНИЦА 

пд 0+000 дп км 2+780 

укупнп (канал,днп и насип) 

76.333,80 м2 

76.333,80 

2. П.К. СРНПВА-ППТПЧАНИ- 

СВИЛАЈ 

пд (0+000- 2+792) 

укупнп (канал,днп и насип) 

48.494,60 m² 

48.494,60 
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ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ У 2015. гпдини 

ПБПДНИ КАНАЛИ - ППДРУЧЈЕ МПДРИЧЕ 

ЛПТ - 4 

Ппд текућим пдржаваоем у циљу пдбране пд ппплава ппдразумјева се : 

1. Кпшеое ппјаса, koсина, дна канала и насипа ппред канала са 

скупљаоем и пдвпзпм ппкпшенпг материјала, 

у сврху спречаваоа развпја разнпг растиоа шибља и кпрпва 

( jeднп кпшеое). 

а) ручнп 30% 

б) машинскп 70% 

Пбјекат  Укупна 
ппвршина 

(м²) 

1. ЗАПАДНП ЛАТЕРАЛНИ КАНАЛ 
пд км 0+000 дп км 10+036 
(429.506,00 + 33.368,00)    462.874,00 м2 
 
 
 
 
 
укупнo(канал,днп и насип) 462.874,00 м2 

462.874,00 

2. ПРИТПКА ЗЛК - ТПЛИСА 
oд км 0+000 дп км 1+677 
(4.656,00 - 63.713,00) =     68.369,00 м2 
укупнп (канал,днп и насип) 68.369,00 м2 

68.369,00 х 0,0674= 

68.369,00 

3. ПРИТПКА ЗЛК - СРНПВА 
пд км 0+000 дп км 0+735 
(23.520,00 - 1.470,00) =    24.990,00 м2 
укупнп(канал,днп и насип) 24.990,00 м2 

24.990,00 

4. ПРИТПКА ЗЛК - ДУБПКПВАЦ 
пд км 0+000 дп км 0+595 
(14.635,00 - 1026,00) =     15.661,00 м2 
укупнп (канал,днп и насип) 15.661,00 м2 

15.661,00 

5. ПБПДНИ КАНАЛ ДПБРИОА 
пд (0+000- 2+900) 
укупнп(канал,днп и насип) 65.609,70 m² 

65.609,70 

6. RУКАВАЦ ПБПДНПГ КАНАЛА ДПБРИОА 
(0+000 -0+ 254) 
укупнп(канал,днп и насип) 6.908,00 м2 

6.908,00 
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ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ У 2015. гпдини 
ПБПДНИ КАНАЛИ - ППДРУЧЈЕ ЛПНЧАРА 

ЛПТ – 7 
Ппд текућим пдржаваоем у циљу пдбране пд ппплава ппдразумјева се : 
1. Кпшеое ппјаса, koсина, дна канала и насипа ппред канала са 
скупљаоем и пдвпзпм ппкпшенпг материјала, у сврху спречаваоа развпја разнпг 
растиоа шибља и кпрпва( jeднп кпшеое). 
а) ручнп 30% 
б) машинскп 70% 

Пбјекат Укупна 
ппвршина 

(м²) 

1. ИСТПЧНП ЛАТЕРАЛНИ КАНАЛ 
пд км 0+000 дп км 18+500 
(607.971,00 - 102.806,00м2)= 710.777,00 м2 
укупнo (канал,днп и насип) 710.777,00м2 

710.777,00 

 

 

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦИЈЕНА И РАДПВА 

 

 

 

 

 

Редни бр. Врста радпва 

1 
 

2 
 

3 
ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ ПБПДНИ КАНАЛИ ППДРУЧЈЕ ВУКПСАВЉА 

ЛПТ-3 

4 
ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ ПБПДНИ КАНАЛИ ППДРУЧЈЕ МПДРИЧЕ 

ЛПТ-4 

5 
 

6 
 

7 
ТЕКУЋЕ ПДРЖАВАОЕ ПБПДНИ КАНАЛИ ППДРУЧЈЕ ЛПНЧАРА 

ЛПТ-7 

8 
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Aнекс  4 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

НА ПСНПВУ ЧЛАНА 45. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, ниже пптписани ________________________, са лишнпм картпм брпј:_____________, 

издатпм  пд _______________________ у свпјству представника привреднпг друщтва, или 

пбрта или српдне дјелатнпсти ____________________ (назив привреднпг друщтва или пбрта 

или српдне дјелатнпсти),  ИД брпј:____________________ шије сједищте се налази у 

____________________ (Град/Ппщтина), на адреси _______________________(Улица и брпј) 

кап кандидат/ппнуђаш у ппступку јавне набавке ____________________ (навести ташан назив и 

врсту ппступка јавне набавке), а кпји прпвпди угпвпрни прган _____________________ (Навести 

ташан назив угпвпрнпг пргана) за кпји је пбјављенп пбавјещтеое п јавнпј набавци (акп је 

пбјављенп пбавјещтеое) бр. __________ у „Службенпм гласнику БиХ“ бр. _______, а у складу 

са шланпм 45. Ставпвима (1) и (4)Закпна п јавним набавкама, ппд пунпм материјалнпм и 

кривишнпм пдгпвпрнпщћу  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Кандидат/ппнуђаш __________________ у наведенпм ппступку јавне набавке, кпјег 
представљам, није: 
А) правпснажнпм судскпм пресудпм у кривишнпм ппступку псуђен за кривишна дјела 

прганизпванпг криминала, кпрупције, преваре или праоа нпвца у складу са важећим 

прпписима у БиХ или земљи регистрације, 

Б) ппд стешајем или је предмет стешајнпг ппступка или је пак предмет ликвидаципнпг ппступка, 

Ц) прппустип испунити пбавезе у вези с плаћаоем пензијскпг и инвалидскпг псигураоа и 

здравственпг псигураоа у складу са важећим прпписима у БиХ или земљи регистрације, 

Д) прппустип испунити пбавезе у вези плаћаоем директних и индиректних ппреза у складу са 

важећим прпписима у БиХ или земљи регистрације. 

У наведенпм смислу сам уппзнат са пбавезпм кандидата/ппнуђаша да у слушају дпдјеле 

угпвпра дпстави дпкументе из шлана 45. Став (2) ташке пд а) дп д) на захтјев угпвпрнпг пргана и 

у рпку кпји пдреди угпвпрни прган у складу са шланпм 72. Став (3) ташка а). 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификпваое службене исправе, пднпснп упптреба 

неистините службене или ппслпвне исправе, коиге или списа у служби или ппслпваоу кап да 

су истинити представља кривишнп дјелп предвиђенп кривишним закпнима у БиХ, те да даваое 

неташних ппдатака у дпкументима кпјима се дпказује лишна сппспбнпст из шлана 45. Закпна п 

јавним набавкама представља прекрщај за кпји су предвиђене нпвшане казне пд 1.000,00 КМ 

дп 10.000,00 КМ за ппнуђаша (правнп лице) и пд 200,00 КМ дп 2.000,00 КМ за пдгпвпрнп лице 

ппнуђаша. 

Такпђе изјављујем да сам свјестан да угпвпрни прган кпји прпвпди наведени ппступак јавне 

набавке у складу са шланпм 45. Став (6) Закпна п јавним набавкама БиХ у слушају сумое у 

ташнпст ппдатака датих путем пве изјаве задржава правп прпвјере ташнпсти изнесених 

инфпрмација кпд надлежнпг пргана. 

Изјаву дап: 

_______________________ 

Мјестп и датум даваоа изјаве 

_______________________ 

Пптпис и пешат надлежнпг пргана 

____________________________ 
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Анекс 5 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

НА ПСНПВУ ЧЛАНА 47. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, нижепптписани ________________________, са лишнпм картпм брпј:_____________, 

издатпм  пд _______________________ у свпјству представника привреднпг друщтва, или пбрта 

или српдне дјелатнпсти ____________________ (назнашити пплпжај) Назив привреднпг друщтва 

или пбрта или српдне дјелатнпсти)________________  ИД брпј:____________________ шије 

сједищте се налази у ____________________ (Град/Ппщтина), на адреси 

_______________________(Улица и брпј) кап кандидат/ппнуђаш у ппступку јавне набавке 

____________________ (навести ташан назив и врсту ппступка јавне набавке), а кпји прпвпди 

угпвпрни прган _____________________ (Навести ташан назив угпвпрнпг пргана) за кпји је 

пбјављенп пбавјещтеое п јавнпј набавци (акп је пбјављенп пбавјещтеое) бр. __________ у 

„Службенпм гласнику БиХ“ бр. _______, а у складу са шланпм 47. Ставпвима (1) и (4)Закпна п 

јавним набавкама, ппд пунпм материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Дпкументи шије пбишне кппије дпставља кандидат/ппнуђаш _______________ у 
наведенпм ппступку јавне набавке, а кпјима се дпказуме екпнпмска и финансијска 
сппспбнпст из шлана 47. Став (1) ташке пд а) дп д) су истпврсни са пригиналима. 
 

У наведенпм смислу сам уппзнат са пбавезпм кандидата/ппнуђаша да у слушају дпдјеле 

угпвпра дпстави дпкументе из шлана 47. Став (1) ташке пд а) дп д) на захтјев угпвпрнпг 

пргана и у рпку кпји пдреди угпвпрни прган у складу са шланпм 72. Став (3) ташка а). 

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификпваое службене исправе, пднпснп 

упптреба неистините службене или ппслпвне исправе, коиге или списа у служби или 

ппслпваоу кап да су истинити представља кривишнп дјелп предвиђенп кривишним 

закпнима у БиХ, те да даваое неташних ппдатака у дпкументима кпјима се дпказује 

екпнпмска и финансијска сппспбнпст из шлана 47. Закпна п јавним набавкама 

представља прекрщај за кпји су предвиђене нпвшане казне пд 1.000,00 КМ дп 10.000,00 

КМ за ппнуђаша (правнп лице) и пд 200,00 КМ дп 2.000,00 КМ за пдгпвпрнп лице 

ппнуђаша. 

Навести прецизне ппдатке везане за захтјеве из тендерске дпкументације: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Изјаву дап: 

______________________ 

Мјестп и датум даваоа изјаве 

_______________________ 

Пптпис и пешат ппнуђаша/ппнуђаша 

____________________________ 
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Анекс 6 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

НА ПСНПВУ ЧЛАНА 51. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, нижепптписани ________________________, са лишнпм картпм брпј:_____________, 

издатпм  пд _______________________ у свпјству представника привреднпг друщтва, или 

пбрта или српдне дјелатнпсти (назнашити пплпжај)___________________________ (Назив 

привреднпг друщтва или пбрта или српдне дјелатнпсти)________________  ИД 

брпј:____________________ шије сједищте се налази у ____________________ (Град/Ппщтина), 

на адреси _______________________(Улица и брпј) кап кандидат/ппнуђаш у ппступку јавне 

набавке ____________________ (навести ташан назив и врсту ппступка јавне набавке), а кпји 

прпвпди угпвпрни прган _____________________ за кпји је пбјављенп пбавјещтеое п јавнпј 

набавци (акп је пбјављенп пбавјещтеое) бр. __________ у „Службенпм гласнику БиХ“ бр. 

_______, а у складу са шланпм 51. ташке ц), д), и ф) Закпна п јавним набавкама, ппд пунпм 

материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Ц) изјаву п ангажпванпм технишкпм пспбљу или технишким прганима, нарпшитп 

пнпм пспбљу кпје је ангажпванп за ппслпве надзпра и кпнтрпле квалитета, а за кпје 

се не мпже захтијевати да су заппслени кпд кандидата/ппнуђаша; 

Д) изјаву извпђаша радпва п прпсјешнпм гпдищоем брпју заппслених и брпју 

рукпвпдећег пспбља у ппсљедое три гпдине; 

Ф) изјаву кандидата/ппнуђаша да прихвата предузимаое мјера за управљаое 

защтитпм живптне средине и мјера енергетске ефикаснпсти кпје ће привредни 

субјект примјеоивати приликпм извпђеоа радпва. 

 (Запкружити ташке кпје су дефинисане кап захтјеви у тендерскпј дпкументацији) 

(једну или вище) 

Навести прецизне ппдатке везане за захтјеве из тендерске дпкументације: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификпваое службене исправе, пднпснп 

упптреба неистините службене или ппслпвне исправе, коиге или списа у служби 

или ппслпваоу кап да су истинити представља кривишнп дјелп предвиђенп 

кривишним закпнима у БиХ, те да даваое неташних ппдатака у дпкументима кпјима 

се дпказује технишка и прпфесипнална сппспбнпст из шлана пд 48. Дп 51. Закпна п 

јавним набавкама представља прекрщај за кпји су предвиђене нпвшане казне пд 

1.000,00 КМ дп 10.000,00 КМ за ппнуђаша (правнп лице) и пд 200,00 КМ дп 2.000,00 

КМ за пдгпвпрнп лице ппнуђаша. 

Изјаву дап: 

_______________________ 

Мјестп и датум даваоа изјаве 

_______________________ 

Пптпис и пешат надлежнпг пргана 

___________________________ 
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Анекс 7 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

НА ПСНПВУ ЧЛАНА 52. ЗАКПНА П ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

Ја, нижепптписани ________________________, са лишнпм картпм брпј:_____________, 

издатпм  пд _______________________ у свпјству представника привреднпг друщтва, или пбрта 

или српдне дјелатнпсти ____________________ (назнашити пплпжај) назив привреднпг друщтва 

______________________ ИД брпј:____________________ шије сједищте се налази у 

____________________, на адреси _______________________ кап кандидат/ппнуђаш у ппступку 

јавне набавке ____________________ (навести ташан назив и врсту ппступка јавне набавке), а 

кпји прпвпди угпвпрни прган _____________________ за кпји је пбјављенп пбавјещтеое п 

набавци (акп је пбјављенп пбавјещтеое) бр. __________ у „Службенпм гласнику БиХ“ бр. 

_______, а у складу са шланпм 52. Став (2) Закпна п јавним набавкама, ппд пунпм материјалнпм 

и кривишнпм пдгпвпрнпщћу  

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1. Нисам ппнудип митп ниједнпм лицу укљушенпм у прпцесу јавне набавке, у билп 
кпјпј фази прпцеса јавне набавке. 

2. Нисам дап нити пбећап дар, или неку другу ппвластицу службенику или пдгпвпрнпм 
лицу у угпвпрнпм пргану, укљушујући и странп службенп лице или међунарпднпг 
службеника, у циљу пбављаоа, у пквиру службенпг пвлащћеоа, радое кпју не би 
требалп да изврщи, или се суздржава пд врщеоа дјела кпје треба изврщити пн или 
некп кп ппсредује при таквпм ппдмићиваоу службенпг пдгпвпрнпг лица. 

3. Нисам дап или пбећап дар или неку другу ппвластицу службенику или пдгпвпрнпм 
лицу у угпвпрнпм пргану укљушујући и странп службенп лице или међунарпднпг 
службеника, у циљу да пбави у пквиру свпг службенпг пвлащћеоа, радое кпје би 
требалп да пбавља, или се суздржава пд пбављаоа радои, кпје не треба изврщити. 

4. Нисам бип укљушен у билп какве активнпсти кпје за циљ имају кпрупцију у јавним 
набавкама. 

5. Нисам ушествпвап у билп каквпј радои кпја је за циљ имала кпрупцију у тпку 
предмета ппступка јавне набавке. 
 

Даваоем пве изјаве, свјестан сам кривишне пдгпвпрнпсти предвиђене за кривишна 

дјела примаоа и даваоа мита и кривишна дјела прптив службене и друге 

пдгпвпрнпсти и дужнпсти утврђене у кривишним закпнима Бпсне и Херцегпвине. 

Изјаву дап: 

_______________________ 

Мјестп и датум даваоа изјаве 

_______________________ 

Пптпис и пешат надлежнпг пргана 

------------------------------------ 
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Анекс 8 

НАЦРТ СППРАЗУМА 

На пснпву расписанпг јавнпг пгласа Јавне устанпве „Впде Српске“ Бијељина за 

_____________________________ закљушује се Сппразум групе Ппнуђаша за заједнишки наступ 

на предметнпј јавнпј набавци 

Члан 1. 

Пвај Сппразум закљушен је између: 

____________________________________ (нпсилац групе) 

____________________________________ (шлан групе) 

____________________________________ (шлан групе) 

____________________________________ (шлан групе) 

____________________________________ (шлан групе) 

Нпсилац групе ће у име групе закљушити угпвпр п предметнпм ппслу са угпвпрним прганпм. 

Пвај сппразум се пднпси на јавну набавку _____________________________________. 

Члан 2. 

 Сппразумне стране су сагласне да припреме свпју ппнуду у складу са услпвима из  тендерске 

дпкументације. 

Члан 3. 

Сппразумне стране сампсталнп дефинищу међуспбна права и пбавезе у предметнпј ствари, и тп 

на нашин: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

Члан 4. 

Пвај Сппразум је на снази дп рпка за реализацију предметне јавне набавке а ступа на снагу 

данпм закљушеоа. 

Члан 5. 

Сппразумне стране су се сппразумјеле да закљуши угпвпр у ______________ примјерака, за 

сваку угпвпрну страну пп два примјерка. 

 

Сппразумне стране: 

 

____________________  М.П. 

Брпј: 

Датум: 

 

____________________  М.П. 

Брпј: 

Датум: 

 

____________________  М.П. 

Брпј: 

Датум: 
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Анекс 9 

П В Л А Ш Ћ Е О Е 

 

Ппнуђаш _____________________________ даје пвлащћеое за заступаое пспби 

___________________________, шији је ЈМБ:______________________________ за ушещће и за 

заступаое на јавнпм птвараоу ппнуда јавне набаке ____________________________ у ппступку 

кпји впди Јавна устанпва „Впде Српске“ Бијељина. 

 

 

     Пвлащтеник         Ппнуђаш 

________________        ____________________ 
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Анекс 10 

НАЦРТ УГПВПРА 

П ИЗВПЂЕОУ РАДПВА  

Угпвпр је закљушен између: 

1. Јавна Устанпва „Впде Српске“ Бијељина кпју заступа директпр др Драган 

Анђелић,дипл.ек. кап Наручипца (у даљем тексту: Нарушилац);  

2. ____________________________, ЈИБ:_____________________,  кпга заступа директпр 

____________________ кап Извпђач (у даљем тексту: Извпђаш), на нашин какп слиједи: 

 

Члан 1. 

Предмет пвпг Угпвпра јесте извпђеое 

радпва____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________. 

Пснпв за пвај угпвпр представља Рјещеое п ппкретаоу прпцедуре 

брпј:_____________________________, Технишка дпкументација за предметни ппсап, 

припремљен пд стране Нарушипца (из ______________________), прпведена прпцедура јавне 

набавке – ________________________ – у складу са Закпнпм п јавним набавкама, Ппнуда 

Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш (брпј______________________), Записник Кпмисије 

(пд___________) и Пдлука Нарушипца п пдабиру најппвпљнијег ппнуђаша (брпј: 

___________________). 

Наведени акти шине саставни дип пвпг угпвпра. 

Члан 2. 

Циљ активнпсти за Нарушипца јесте испуоаваое оегпвих закпнпм дефинисаних пбавеза, 
наведених у Закпну п впдама. 

Члан 3. 

Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш ппшиое реализацију пвпг Угпвпра накпн оегпвпг 

закљушеоа.  

Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш је дужан дпставити Нарушипцу кпмплетну дпкументацију 

п изврщеним ппслпвима на реализацији предмета пвпг Угпвпра, пнакп какп је и наведенп 

Технишкпм дпкументацијпм из шлана 1. пвпг угпвпра. 

Нарушилац са свпје стране, прегледа дпстављену дпкументацију и тражи евентуалну кпрекцију 

исте пд стране Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш. 

Нарушилац ће са свпје стране именпвати пспбу задужену за праћеое реализације пвпг угпвпра. 

Угпвпрне стране су сагласне да је гарантни рпк за изведене радпве 2 гпдине, кпји ппшиое тећи 

накпн примппредаје изведених радпва. 

Извпђаш се пбавезује и задужује да у гарантнпм рпку, птклпни, ппправи и исправи све упшене 

недпстатке, неправилнпсти, прппусте, кпји се мпгу ппјавити у назнашенпм гарантнпм рпку, а 

кпји су настали кап резултат прппуста у раду пд стране Извпђаша. 
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Нарушилац је дужан да припреми и упути Извпђашу писмени захтјев за птклаоаое упшених 

недпстатака у гарантнпм рпку. 

Члан 4. 

Критеријуми за дпдјелу угпвпра: 

1. Најнижа цијена технишки задпвпљавајуће ппнуде. 
 

Укупна вриједнпст пвпг угпвпра изнпси: 

1. ____________ КМ без урашунатпг ПДВ-а, (слпвима: ________________КМ и _____/100), 
2. ____________ ПДВ, (слпвима: ________________КМ и _____/100); 
3. ____________ унупнп са ПДВ-пм, (слпвима: ________________КМ и _____/100); 
 

Рпк за реализацију пвпг угпвпра јесте ____________________________. 

Услпви и нашин плаћаоа:у тпку реализације угпвпра 80% пп исппстављаоу ситуација/фактура; 

20% у рпку пд 30 дана пп пбављенпм ппслу, пднпснп накпн сашиоаваоа технишкпг извјещтаја 

пд стране Нарушипца.  

Члан 5. 

Стране су сагласне да у реализацији Предмета пвпг Угпвпра Наручилац има слиједећа права и 

пбавезе: 

1. да пбезбиједи финансијски дип средстава, у  циљу реализације пвпг угпвпра,  

2. да средства из ташке 1. пвпг шлана  уплати пп динамици плаћаоа из шлана 4. пвпг 

Угпвпра на жирп рашун Дпбављаша/Пружапца услуга/Извпђаша, а пп пвјереним 

ситуацијама издатим и дпстављеним пд стране Дпбављаша/Пружапца услуга/Извпђаша 

кпја се пвјеравају пд стране Нарушипца, у циљу реализације пвпг Угпвпра, 

3. да именује пспбу задужену за праћеое реализације пвпг угпвпра., 

4. да п реализацији пвпг Угпвпра сашини неппхпдну дпкументацију, 

5. да прати реализацију пвпг Угпвпра у цјелпсти, а пп пптреби да предузима и друге 

закпните радое. 

Члан 6. 

Стране су сагласне да у реализацији Предмета пвпг Угпвпра Дпбављаш/Пружалац 

услуга/Извпђаш има слиједећа права и пбавезе: 

1. Да реализује пвај Угпвпр у складу са свпјпм Ппнудпм, кап и правилима струке, 
технишким нпрмативима, нпрмама и стандардима прпписаним за ту врсту ппсла, 

2. Извпђаш је дужан да прије, у тпку и накпн реализације угпвпра ппступа у складу са 
важећим закпнским прпписима кпји се пднпсе на градилищте, 

3. приликпм реализације пвпг Угпвпра ппстпјаће стална кппрдинација активнпсти између 
угпвпрних страна, са циљем успјещне реализације пвпг Угпвпра, 

4. да уреднп впди дневник рада, а пп пптреби и друге дпкументе и дпказнице мјера; 
5. пдгпвпрнпст за реализацију пвпг угпвпра у цијелпсти пада на терет 

Дпбављаша/Пружапца услуга/Извпђаша, 
6. да у циљу успјещне реализације угпвпра, кап и циљу защтите хидрптехнишких пбјеката, 

и сппствених радника ангажпваних на реализацији предметнпг угпвпра, предузме све 
закпнпм п защтити на раду прпписане мјере и радое у циљу безбједнпг реализпваоа 
ппсла, са аспекта безбједнпсти и сигурнпсти свих материјалнп – технишких средстава, 
кап и са аспекта защтите пд ппжара, и израду пптребних елабпрата защтите на раду и 
защтите пд ппжара на радилищту, 

7. Извпђаш снпси пптпуну пдгпвпрнпст за безбједну и сигурну реализацију угпвпра, са 
аспекта сигурнпсти и безбједнпсти заппслених радника, у тпку реализације угпвпра, 

8. да гарантује за изврщене радпве, 



 

34 
 

9. да у тпку реализације пвпг Угпвпра пбезбиједи Нарушипцу несметан увид у 
дпкументацију и активнпсти кпје се пднпсе на реализацију пвпг Угпвпра и реализације 
защтите на раду и защтите пд ппжара на радилищту,  

10. Да у рпку пд 15 дана пд дана закљушеоа угпвпра дпстави гаранцију за уреднп 
изврщеое угпвпра у изнпсу пд 10 % пд вриједнпсти угпвпра, 

11. у слушају кащоеоа пп пвпм Угпвпру Дпбављаш/Пружалац услуга/Извпђаш ће се 
пбрашунати казнени пенали пд 0,2% пд укупне вриједнпсти угпвпрених радпва за сваки 
дан кащоеоа, а највище дп 5% вриједнпсти угпвпрених радпва, 

12. да птклпни и исправи све евентуалне недпстатке у тпку и накпн реализације пвпг 
Угпвпра кпје надзпрни прган Нарушипца евидентира, у рпку кпји пдреди надзпрни 
прган Нарушипца, 

13. да у циљу пптпуне реализације пвпг Угпвпра пствари редпвну и нпрмалну кпмуникацију 
са надзпрним прганпм Нарушипца, 

14. да предузима и друге на Закпну заснпване радое. 
 

Члан 7. 

За све щтп није регулисанп пвим Угпвпрпм између угпвпрних страна биће примјеоене 

ппзитивне пдредбе Закпна п пблигаципним пднпсима, кап и прпписа кпјима се регулище 

закпнске дјелатнпст сваке пд страна и закпнских пднпс између угпвпрних страна у ппгледу 

предузетих пбавеза. 

Члан 8. 

Угпвпрне стране су се сппразумјеле да исплата средстава пп пвпм Угпвпру зависи пд динамике 

прилива средстава према Нарушипцу кап бучетскпм кприснику. 

Члан 9. 

Укпликп свака пд страна не буде у мпгућнпсти у цјелпсти реализпвати свпје пбавезе, пвај 

Угпвпр ће се ппкущати реализпвати у границама средстава кпје је максималнп мпгуће 

пбезбиједити, а акп ни тп није мпгуће из разлпга сплвентнпсти, или других пправданих разлпга, 

пвај Угпвпр ће се раскинути. 

Члан 10. 

Евентуалне сппрпве при реализацији пвпг Угпвпра стране ће рјещавати дпгпвпрнп, а акп тп није 

мпгуће, надлежан је суд у Бијељини. 

Члан 11. 

Пвај Угпвпр закљушен је у 6 (щест) идентишних примјерака, пд кпјих Нарушилац задржава 4, а 

Извпђаш 2 примјерка. 

 

  Брпј:  _______________                         Брпј: _________________ 

  Датум: ______________                                      Датум: ________________ 

    

                         ИЗВПЂАЧ       НАРУЧИЛАЦ                                                              

       ________________________                                         _____________________
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