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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БАЊАЛУКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

„ГРАЂЕЊЕ-ЂУРИЋ“ д.о.о.  

Бањалука 

 

Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 

 

Позивамо Вас за да учествујете у преговарачком поступку без објављивања 

обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке су хитне интервенције на 

јавним површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и градоначленика. 

Законски основ за провођење преговарачког поступка је члан 21. став (1) тачка (д) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).  

 

А) Општи подаци :  

 

Уговорни орган: Град Бањалука 

Адреса: Трг српских владара 1 

Идентификациони број: 4401012920007 

Број банкарског рачуна: 551-790-22206572-52 UniCredit Bank а.д. Бањалука 

Детаљна адреса за коресподенцију: Трг српских владара 1 

Телефон: 051/244-576 

Факс: 051/244-576 

Wеб страница: www.banjaluka.rs.ba 

Контакт особа: Жељка Морача, 051/244-476, канцеларија 119/I.  

Контакт особа за предмјер радова : Маринко Радаковић (Одјељење за комуналне 

послове, 051/244-444, локал 768).  

 

Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између 

одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у 

складу с чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 

39/14), у даљем тексту „ЗЈН“. У прилогу ове тендерске документације налази се 

изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити 

код надлежног органа и доставити у понуди.  

 

Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2018. 

годину (редни број 120). 

 

Врста уговора о јавној набавци : радови. 

 

Процјењена вриједност јавне набавке износи 59.829,00 КМ без ПДВ-а.         

 

Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.  
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Б) Подаци о предмету јавне набавке :   

 

Предмет поступка јавне набавке су хитне интервенције на јавним површинама по 

налогу инспекције, комуналне полиције и градоначелника. Предмет јавне набавке 

није подијељен на лотове.  

 

Ознака из ЈРЈН 45000000-7 „грађевински радови“.  

  

Образац за цијену понуде (предмјер радова) налази се у прилогу ове тендерске 

документације.  

 

Мјесто извођења радова је подручје града Бањалука.     

 

      Рок за извођење радова је 1 година од потписивања уговора.     
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Ц) Услови за квалификацију понуђача :  

 

Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност) 

 

Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако кандидат/понуђач:  

а) је у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 

организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 

прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  

б) је под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 

одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у 

поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 

Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  

ц) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 

здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 

прописима земље у којој је регистрован;  

д) није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у             

складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је              

регистрован. 

 

У циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је 

дужан доставити изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) 

ЗЈН, овјерену код надлежног органа (градски/општински орган управе или нотар), која 

је дата у прилогу ове тендерске документације.  

  

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене 

фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односе горе наведена изјава), 

у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести све понуђаче о донесеној 

одлуци. Ови документи не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана 

достављања понуде уговорном органу.   

 

Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности)  

 

У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају 

доставити у понуди овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра, или 

овјерену фотокопију рјешења о регистрацији, не старијег/старије од 6 мјесеци од 

истека рока за подношење понуда.  

 

Поред тога, најповољнији понуђач ће прије закључења уговора морати доставити 

уговорном органу важећу лиценцу за извођење радова нискоградње и хидроградње 

издату од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике 

Српске, о чему ће сви понуђачи потписати и доставити у понуди изјаву дату у прилогу 

ове тендерске документације (анекс 7).  
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У случају да понуду доставља група понуђача, сваки члан групе понуђача је дужан 

доставити доказе да испуњава услове за квалификацију из члана 45. и 46. ЗЈН, да 

потпише изјаву о прибављању лиценце за извођење радова нискоградње и 

хидроградње и изјаву везану за члан 52. ЗЈН.  

 

Чланови групе понуђача требају у понуди доставити уговор између свих чланова (који 

обавезују све чланове), којим ће један од чланова ће бити именован као oвлаштени 

представник групе понуђача, овлаштен да сноси одговорности и прима упутства ,,за и 

у име“ било којег и свих чланова групе понуђача. 

 

Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене 

фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односе горе наведне изјаве), у 

року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној одлуци. 

Ови документи (везани за члан 45. ЗЈН-а) не смију бити старији од три мјесеца, 

рачунајући од дана достављања понуде уговорном органу.   

  

Д) подаци о понуди  

 

Понуда мора да садржи сљедеће елементе :  

 

a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача 

податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је 

овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за 

комуникацију и за закључивање уговора, 

б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана од 

стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 

органа – градски/општински орган управе или нотар), 

в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не 

старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,   

г) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана од 

стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 

органа – градски/општински орган управе или нотар), 

д) попуњен образац за цијену понуде (предмјер радова), 

ђ) потписан нацрт уговора, 

е) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 

ж) списак повјерљивих информација, 

з) попис докумената уз понуду, 

и) изјава о прибављању и достављању лиценце за нискоградњу и хидроградњу, 

ј) пуномоћ за лице које попуњава горе наведене изјаве, уколико то лице није 

овлаштено за заступање понуђача, 

к) доказ о преференцијалном третману. 

 

Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све 

стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл. 
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Понуде се достављају на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија 

14, најкасније 16.07.2018. године до 12:00 сати.  

 

Све измјене и допуне понуде се достављају на начин као и понуда, у року који је 

наведен (члан 57. став 2. ЗЈН-а). Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена 

које се добију множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене 

потписом и печатом понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена.    

 

Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. 

Штампана литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи, 

морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ (превод овјерен 

од стране овлаштеног судског тумача).    

 

Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.  

 

Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно 

писати: „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Оригинал понуде и 

копија требају бити затворени у једној непровидној коверти, са називом и 

адресом уговорног органа, називом и адресом понуђача, на којој ће стајати: 

„ЈАВНА НАБАВКА 20-404-337/18 – Понуда за хитне интервенције на јавним 

површинама по налогу инспекције, комуналне полиције и градоначелника – НЕ 

ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА„.  

 

Понуде се подносе на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, 

канцеларија 14, најкасније 16.07.2018. године до 12:00 сати, а понуде се отварају 

истог дана у 12 сати и 40 минута у канцеларији 120 уговорног органа.  
 

Није дозвољено подношење алтернативних понуда.  

  
Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.  

 

Уговорена цијена није промјењива.  

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Чланом 24. 

Правилника о јавним набавкама („Службени гласник Града Бањалука“ број 4/15,  

21/15, 3/17, 22/17, 38/17 и 3/18) прописано је сљедеће : „Уколико, у поступку јавне 

набавке, у којем се додјела уговора заснива на критерију најниже цијене, два или више 

понуђача понуде идентичну најнижу цијену понуде, уговор се додјељује понуђачу који 

је понуду предао прије на протокол“.  

 

Нацрт уговора је саставни дио ове тендерске документације. 

 

Е) Остали подаци 

 

Гаранција за озбиљност понуде се не захтјева.  
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У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 

73. ЗЈН-а, а понуђачи на обрасцу за понуду се требају опредјелити да ли дио уговора 

намјеравају подуговарањем пренијети на треће стране или не. 

 

У погледу могуће примјене преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган ће 

поступити у складу с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана 

домаћег („Службени гласник БиХ“ број 83/16), а понуђачи у понуди требају доставити 

потврду надлежне привредне коморе о томе да ли подлијежу примјени 

преференцијалног третмана домаћег у овом поступку јавне набавке. Домаће понуде су 

понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у Босни и Херцеговини и 

која су регистрована у складу са законима у Босни и Херцеговини и код којих, у 

случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба 

имају поријекло из Босне и Херцеговине, а у случају уговора о услугама и радовима, 

најмање 50 % радне снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и 

Херцеговине. 

 

Уговорни орган ће тражити гаранцију за извршење уговора од најповољнијег 

понуђача. Износ гаранције за извршење уговора је 10 % од вриједности уговора, како 

је дефинисано у нацрту уговора. 

 

Облик безусловне банкарске гаранције за уредно извршење уговора је прописан 

Правилником о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора 

(„Службени гласник БиХ“ број 90/14). 

 

Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о 

поништењу поступка јавне набавке у периоду важења понуде (60 дана од истека рока 

за подношење понуда).  

 

Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби, Филијала Бањалука, а подноси 

се путем уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком. 

Рокови за изјављивање жалбе су прописани чланом 101. ЗЈН.  

 

За све што није изричито наведено у овој тендерској документацији, примјениће се 

одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), и 

подзаконских аката : Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда 

(„Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Правилник о облику гаранције за 

озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и 

Упутство о начину вођења записника са отварања понуда („Службени гласник БиХ“ 

број 90/14).  
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АНЕКСИ 

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације: 

Анекс  1: Образац за понуду, 

Анекс  2: Изјава о испуњености услова из члана 45. ст. (1) тач. a) до д) ЗЈН, 

Анекс  3: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а, 

Анекс  4: Образац за цијену понуде (предмјер радова), 

Анекс  5: Списак повјерљивих информација, 

Анекс  6: Нацрт уговора, 

Анекс  7: Изјава о прибављању и достављању лиценце.  
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Анекс 1 

 

                                                                                                                         

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ 

 

Број набавке: 20-404-337/18 

Број обавјештења са Портала ЈН.................................... 

 

ГРАД БАЊАЛУКА 

ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1 

БАЊАЛУКА 

 

  

ПОНУЂАЧ :  

 

 

 

 

 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове 

групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива 

понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то 

представник групе понуђача.  

Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 

 

КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну комисију) 

 
Име и презиме  

Адреса  

Телефон   

Факс  

Е-mail  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА* 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 

представник групе понуђача. 

 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних 

набавки, Број обавјештења о набавци......................., дана..................., достављамо 

понуду и изјављујемо сљедеће: 
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1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ...................... (број 

набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у 

цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку 

роба/услуга/радова, у складу  са условима утврђеним у тендерској документацији, 

критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

 

*Уколико је предмет набавке подијељен на лотове, јасно назначити за које лотове 

се доставља понуда и то на сљедећи начин, за сваки лот: 

Лот бр. (....): Назив робе (са количинама, уколико је примјењиво)/услуге/радова 

 

3. Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је ________________КМ, 

Попуст који дајемо на цијену понуде је____________КМ, или _______% 

Цијена понуде са укљученим попустом је _________________КМ, 

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)_____________КМ, 

Укупна цијена за уговор је ________________КМ.  

 

У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу                               

са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове 

Изјаве и  Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену 

понуде. 

 
4. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% 

понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/50%, или радне снаге која ће 

радити на реализацији овог уговора о набавци услуга/радова, су резиденти Босне и 

Херцеговине, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални 

третман домаћег, који су тражени тендерском документацијом су у саставу понуде. 

*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор 

домаћег, навести да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијлном 

третману домаћег. 

 
5. Ова понуда важи (број дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у 

случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима), рачунајући 

од истека рока за пријем понуда, тј. до  {......./....../.............} (датум). 

 

6. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо се 

доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, економског и 

финансијског стања, те лиценцу за грађење објеката нискоградње и хидроградње, 

који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што 

потврђујемо изјавама у овој понуди. 

 

      7.   У погледу могућности подуговарања (члан 73. ЗЈН-а), потребно је да понуђач 

заокружи једну од сљедећих опција : 

 

А) понуђач не намјерава ниједан дио уговора подуговарањем пренијети на треће 

стране, 

 

Б) понуђач намјерава дио уговора пренијети на треће стране.  



 11 

 

 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: 

{..................................................} 

Потпис овлаштеног лица: {.........................................} 

Мјесто и датум: {...............................................................} 

Печат предузећа: 

Уз понуду је достављена сљедећа документација: 

{Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих} 
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Анекс 2  

 

Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о 

јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 

 

Ја, нижепотписани ___________________ (Име и презиме), са личном картом број:  

________________ издатом од ______________________, у својству представника 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

_____________________________________________ 

(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 

ИД број: ________________, чије сједиште се налази у ________________________ 

(Град/општина), на адреси ______________________ (Улица и број), као 

кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 

____________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка 

јавне набавке), а којег проводи уговорни орган  

______________________________________________ 

(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 

набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________ у 

„Службеном гласнику БиХ“ број: ______________________, а у складу са чланом 

45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

 

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 

 

Кандидат/понуђач __________________________ у наведеном поступку јавне 

набавке, којег представљам, није: 

 

а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична 

дјела     организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са 

важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 

 

б) Под стечајем или  је предмет стечајног поступка или је пак предмет 

ликвидационог поступка; 

 

ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског 

осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или 

земљи регистрације; 

 

д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза 

у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 
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У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају 

додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев 

уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став 

(3) тачка а). 

 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 

или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено 

кривичним законима БиХ, те да давање нетачних података у документима којима 

се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља 

прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за 

понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице 

понуђача. 

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени 

поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама 

БиХ у случају сумње у тачности података датих путем ове изјаве задржава право 

провјере тачности изнесених информација код надлежних органа. 

 

Изјаву дао: 

_____________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: 

________________________ 

 

Потпис и печат надлежног органа: 

 

___________________                              М.П. 
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Анекс 3 

 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме), са личном 

картом број:  

__________________________издатом од__________________, у својству 

представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 

__________________________________ 

(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 

ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у 

____________________(Град/општина), на адреси ___________________ (Улица и 

број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 

_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 

поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 

______________________________________________ 

(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 

набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________ у 

„Службеном гласнику БиХ“ број: 

______________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним 

набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

 

 

 ИЗЈАВЉУЈЕМ 

 
1.Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било 

којој фази процеса јавне набавке. 

 

2.Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, 

радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба 

извршити он, или неко ко посредује при таквом подмићивању службеног или 

одговорног лица. 

 

3.Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или 

одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или 

међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, 

радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не 

треба извршити. 
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4.Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у 

јавним набавкама. 

 

5.Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току 

предмета поступка јавне набавке. 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично 

дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне 

дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине. 
 

 

Изјаву дао: 

_____________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве: 

________________________ 

 

Потпис и печат надлежног органа: 

 

___________________                              М.П. 
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Анекс 4 

 

 

 

Образац за цијену понуде 

 

Предмјер радова 
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I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ Јед.мј. количина Јед. цијена Укупно(КМ)

Машински и дјелимично ручни ископ рова у 

материјалу III категорије, дубине до 2.00м и просјечне 

ширине рова 0.60м, те одбацивањем ископаног 

материјала мин. 1.0м од ивице рова. У јединичну 

цијену улазе сви напред наведени радови, а плаћање 

према стварно изведеним количинама ископаног 

материјала. Обрачун по м3                                                              

машински ископ 70% м3 115,30

ручни ископ 30% м3 49,40

2. Планирање дна рова. Обрачун по м. м 181,55

3. Проширење и продубљење рова машински и 

дјелимично ручно у материјалу III категорије на 

мјестима спајања цјевовода и изградње шахтова са 

одбацивањем ископаног материјала мин. 1.0м од 

ивице рова. Обрачун по м3. м3 46,60

4. Исјецање и раскопавање коловозне конструкције са 

одлагањем материјала у страну. Цијеном обухватити 

све трошкове ископа и осигурање саобраћајнице. 

Обрачун по м2 раскопаног пута. м2 109,80

5. Довођење саобраћајнице у првобитно стање, а у свему 

према условима предузећа надлежног за одржавање 

предметне саобраћајнице. 

бетон (д=20цм) м2 109,80

асфалтни коловоз м2 109,80

6. Набавка, транспорт и разастирање пијеска у рову, 

дебљине д=10цм са потребним набијањем као подлога 

за цијев и уградња пијеска минималне дебљине 

д=20цм изнад цијеви, такође са потребним набијањем. 

Обрачун по м3. м3 32,90

7. Набавка, транспорт и уградња шљунка испод доње 

плоче шахтова дебљине д=20цм, уз потребно 

набијање. Обрачун по м3. м3 1,40

8. Затрпавање рова са материјалом из ископа без 

присуства органских састојака у слојевима од 30.0 cm, 

уз набијање. Обрачун по м3. м3 88,40

9. Набавка, транспорт и затрпавање преосталог дијела 

рова у слојевима од 30цм шљунком са набијањем до 

потребне збијености на мјестима прелаза цјевовода 

испод коловоза и пјешачких стаза. Обрачун по м3 

уграђеног шљунка. м3 43,40

10. Одвоз ископаног материјала са 20% растреситости на 

депонију удаљену до 5 км. У цијену урачунати утовар, 

превоз, истовар и планирање на депонији. м3 80,60

УКУПНО: 

  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА 

СЕКУНДАРНЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ

1.
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II БЕТОНСКИ И АБ РАДОВИ Јед.мј. количина Јед. цијена Укупно(КМ)

1. Набавка, транспорт и уградња готовог водоводног 

шахта унутрашњих димензија 1.00 x 1.20 м, са 

поклопцем и хидрантском капом. ком. 1

2. Набавка, транспорт и уградња готовог вод. шахта 

унутрашњих димензија 1.00x1.20 м, са поклопцем. ком. 1

3. Набавка, транспорт и уградња готовог вод. шахта 

унутрашњих димензија 1.35 x 1.35 м,са поклопцем. ком. 1

4. Бетонирање стабилизирајућих анкер блокова за укруту 

цјевовода од МБ 30 у једностраној оплати (5м2 оплате 

на м3 бетона). У цијену урачуната оплата. Обрачун по 

комаду. ком. 1

5. Бетонирање блокова у шахту за ослањање арматура и 

фазонских комада бетоном МБ 20. У цијену урачуната 

оплата. Обрачун по комаду. ком. 4

УКУПНО: 

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ Јед.мј. количина Јед. цијена Укупно(КМ)

1. Набавка и уградња ливено-жељезне хидрантске капе 

за подземни хидрант. Обрачун по комаду. ком. 1

2. Набавка и уградња пењалица за силазак у шахт. 

Обрачун по комаду. ком. 9

УКУПНО: 

IV МОНТАЖНИ РАДОВИ Јед.мј. количина Јед. цијена Укупно(КМ)

                                                         ПЕ Ø75мм    м 60,50

                                                         ПЕ Ø110мм м 60,50

                                                         ПЕ Ø160мм м 60,50

2. Набавка, транспорт и уградња ливено-жељезних 

фазонских комада, ПН 10бар са свим спојним 

материјалом. Обрачун по кг. кг 222,50

ЕВ ЗАСУН (Ф4) Ø100мм ком. 1

ЕВ ЗАСУН (Ф4) Ø80мм ком. 2

ЕВ ЗАСУН (Ф4) Ø50мм ком. 1

ПЕ ТУЉАК Ø100мм ком. 5

КОМПЕНЗАЦИЈА Ø100мм ком. 1

АУТО. УСИСНО-ОДЗРАЧНИ ВЕНТИЛ СА ЈЕДНОМ 

КУГЛОМ Ø50мм ком. 1

ПОДЗЕМНИ ХИДРАНТ Ø80мм, Л=550мм ком. 2

УКУПНО: 

1.
Набавка, транспорт и разношење дуж рова, спуштање 

у ров и спајање ПЕ цијеви. Обрачун по м уграђене 

цијеви.                                                                                                     

3. Набавка, транспорт и уградња ливено-жељезних 

арматура и фазонских комада, ПН 10бар са свим 

спојним материјалом. Обрачун по комаду.
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V ОСТАЛИ РАДОВИ Јед.мј. количина Јед. цијена Укупно(КМ)

1. Тлачна проба ПЕ цјевовода Ø110мм, НП 10бар, након 

извршене монтаже. Обрачун по м цјевовода. м 181,55

2. Испирање, хлорисање и дезинфекција цјевовода ПЕ 

Ø110мм након извршене монтаже. Обрачун по м 

цјевовода. м 181,55

3. Исколчење трасе. Обрачун по м. м 181,55

4. Осигурање градилишта. Обрачун паушално. пауш. 

5. Лоцирање постојећих подземних инсталација. пауш.

6. Геодетско снимање ради потребе евидентирања у 

катастру подземних инсталација. Обрачун по м. м 181,55

УКУПНО: 

I ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

II БЕТОНСКИ РАДОВИ

III ЗИДАРСКИ РАДОВИ

IV МОНТАЖНИ РАДОВИ

V ОСТАЛИ РАДОВИ

Ред 

бр. Опис позиције Јед.мј. Количина Јед. цијена Укупно(КМ)

1 Машинско чишћење и пропирање канализационих 

цијеви. h 10,00

2 Утовар и одвоз мијешаног грађевинског отпада на 

регионалну депонију са урачунатим трошковима 

депоновања. тона 15,00

3 Утрошак материјала за непредвиђене радове:

-          тампон m
3

40,00

-          бетон МБ-25 m
3

10,00

-          асфалт 8 тона 6,00

4 Рад радника и машина на непредвиђеним радовима:

Радник h 20,00

Багер мали h 5,00

Багер велики h 5,00

Компресор h 5,00

Камион кипер h 5,00

Мали ваљак h 5,00

Вибро жаба h 5,00

Сјекачица за асфалт h 2,00

Канал – џет (цистерна) h 2,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупна цијена (без ПДВ-а):

  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА ЗА 

ОДВОДЊУ  И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА ЗА ОДВОДЊУ

Укупна цијена (без ПДВ-а):

3 / 11



Ред 

бр.

Опис позиције Јед.мј. Количина Јед. цијена Укупно(КМ)

1 Свјетиљка Опало 1 70W ком 5,00

2 На сијалица 70W ком 10,00

3 Пригушница На 70W ком 10,00

4 Упаљач ком 10,00

5 Аутоматски осигурач ком 20,00

6 Обујмица за АБС ком 30,00

7 Лира 1м за монтажу на АБС са кукама ком 30,00

8 АБС 9/315 ком 2,00

9 Носна стезаљка ком 20,00

10 затезна стезаљка ком 20,00

11 Фидос ком 50,00

12 Кабал PP-Y 3x1,5mm2 m 100,00

13 Кабал СКС XOO 2x16mm2 m 500,00

14 Кабал СКС XOO 4x16mm2 m 500,00

15 Рад радника - електро монтер h 50,00

16 Рад корпе h 10,00

17 Рад дизалице h 5,00

I

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

1

Демонтажа опшава стрехе и увала од поцинчаног

лима (развијена ширина лима 33 и 66 цм), те

вертикалних и хоризонталних олука. Демонтиране

олуке утоварити те одвести на депонију на

удаљености до 10км.  

Обрачун по м¹ м¹ 40,00

2

Демонтажа кровног покривача од фалцованог цријепа

и сљемењача и спуштање на тло. Цријеп пажљиво

демонтирати и спуштати, јер ће неоштећени дио бити

поново уграђен на кров. У ставку урачунати и

евентуални превоз поломљеног кровног покривача на

депонију удаљености до 10 км. 

Обрачун по м². м² 220,00

  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ЕЕ ОБЈЕКТИМА - 

ЈАВНА РАСВЈЕТА

Укупна цијена (без ПДВ-а):

  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА НА ОБЈЕКТИМА 

ВИСОКОГРАДЊЕ  - ПОПРАВКА КРОВА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
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3

Демонтажа постојеће кровне конструкције са

двоводног крова са вилама (летва, даска, рогови,

подрожнице, вјенчанице, увалнице, кровна љепенка,

опшав стрехе). Дио конструкције ће се употријебити

за израду секундарних дијелова кровне конструкције

типа помоћне радне скеле, подупиарача, ојачања,

косника итд. Пренос грађе до привремене депоније на

адреси објекта и предаја инвеститору, а

неискористиви дио одвести на депонију удаљености

до 10 км. Даску која ће се поново користири за

покривање по роговима, депоновати на таван и

поткровље објекта. Напомена:Приликом демонтаже

кровне конструкције на постојећим вилама, заједно са

надзорним органом прегледати и провјерити квалитет

истих те одлучити о могућности да се исте задрже у

постојећем стању.

 Обрачун по м². м² 220,00

4

Демонтажа стропа у поткровљу од гипскартонских

плоча. Металну подконструкцију и гипскартонске

плоче утоварити те одвости на депонију на

удаљености до 10км. 

Обрачун по м². м² 50,00

5

Рушење свих постојећих димњачких вертикала изнад

међуспратне таванице спрата са одвожењем

материјала на депонију на удаљености до 10км.  

Обрачун по м¹ м¹ 13,00

II

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

1

Израда хоризонталног и вертикалног армирано 

бетонског серклажа, на зиду степеништа пресјека 

25x25 цм, марке МБ 30. У цијену улазе и оплата, 

арматура и помоћна скела. 

Обрачун по м³ м3 0,20

2

Израда косог армирано бетонског серклажа, на 

забатним зидовима и зидовима вила пресека 25x25 цм, 

марке МБ 30. У цијену улазе и оплата, арматура и 

помоћна скела.  

Обрачун по м³ м3 3,50

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ УКУПНО

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ УКУПНО
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III

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

1

Набавка материјала и зидање зида од шупље блок

опеке дебљине д=25 цм (зид степеништа) укључујући

помоћну скелу.

Обрачун по м³ м³ 0,80

2

Набавка материјала и монтажа трослојног димњака,

нпр. произвођач "shidel" а све према упутама

произвођача.У цијену улази све комплет са завршном

капом.

Обрачун по м¹ м¹ 10,00

IV

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

Покривање двоводног крова са двије виле фалцованим

ДЕМОНТИРАНИМ фалцованим цријепом са

везивањем сваког трећег цријепа. Јединичном цијеном

обухваћена уградња фазонских комада на сљемену те

фазонских комада за провјетравање слојева крова. 

Обрачун по м² стварне површине крова. м² 50,00

Набвка цријепа (који је идентичан постојећем) и

покривање двоводног крова фалцованим цријепом са

везивањем сваког трећег цријепа. Јединичном цијеном

обухваћена уградња фазонских комада на сљемену те

фазонских комада за провјетравање слојева крова. 

Обрачун по м² стварне површине крова. м² 170,00

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ УКУПНО

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

1

2
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V

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

Набавка и израда елемената кровне конструкције од

суве јелове грађе. Елементе кровне конструкције чине:

стубови 14/14 и 16/16, рогови 10/12 и 12/14,

вјенчанице 14/12, подрожнице 14/12 и 16/20,

увалнице 16/20, сљемењаче 14/12 и 14/16, кљешта

2x6/12, руке 12/14, косници 12/14. јастуци 14/14 и

16/16. Све спојеве снабдјети потребним оковом те све

спојеве и анкерисања извести по прописима. Прије

постављања све дрвене елементе који су изван

таванског простора изхоблати и заштитити садолином

2x. 

Кров израдити у свему према пројекту. На местима

ослонаца дрвених греда поставити слој Крабероида и

анкеровати греде и дрвене стубовекоји се постављају

уз зидове и АБ стубове . Урадити све прописане

тесарске везе кровних елемената и ојачања од флах

гвозђа, котви, завртњева, кламфи и слично. 

Обрачун по м² хоризонталне пројекције крова.

кров изнад објекта м² 150,00

   

2

Опшивање кровне конструкције постојећом даском. 

Даске дебљине 24 мм од суве, праве и квалитетне 

јелове даске, ширине до 15 цм, поставити на додир и 

заковати. 

Обрачун по м² стварне површине крова. м² 50,00

3

Набавка и опшивање кровне конструкције новом 

даском. Даске дебљине 24 мм од суве, праве и 

квалитетне јелове даске, ширине до 15 цм, поставити 

на додир и заковати. 

Обрачун по м² стварне површине крова. м² 120,00

4

Набавка и постављање водонепропусне-паропропусне

фолије изнад дашчане оплате. Формирати преклопе од

15цм и причврстити за дашчану оплату. 

Обрачун по м² стварне површине крова. м² 220,00

5

Опшивање кровне конструкције попречним и

подужним летвама 3/5 цм како би се постигла

вентилација крова. Подужне летве поставити на

сваком рогу, а попречне на размаку за покривање

крова фалцованим цријепом

Обрачун по м² стварне површине крова. м² 220,00

6

Опшивање стрехе и крова надстрешнице хобланом

даском од јелове грађе И класе спојене на перо и

жљеб те премазивање садолином. 

Обрачун по м² м² 20

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

1

ТЕСАРСКИ РАДОВИ УКУПНО
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VI

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

1

Набавка материјала и израда хоризонталних олука

14/14 цм од поцинчаног лима. Олук кукама од плосног

жељеза причврстити за сваки рог. 

Обрачун по м¹ м' 25,00

2

Набавка материјала и израда вертикалних олука Ø 14

цм од поцинчаним лимом. Предвидети причвршћење

олука на цца 2м по висини. У цијену урачунати:

Завршетак за олук, Кука за олук, Вањски винкл,

Унутрашњи винкл, Спусна цев, Олучни котлић,

Колено, Шелна. 

Обрачун олука по м¹. м¹ 20,00

3

Опшивање увала и димњачких вертикала поцинчаним

лимом развијене ширине 66 цм и стрехе

(хоризонтално и по косини) поцинчаним лимом

развијене ширине 33цм. Обрачун по м¹.

ширина 66 м¹ 32,00

ширина 33 м¹ 50,00

4

Набавка и уградња сњегобрана од поцинчаног лима у

боји сличној кровном покривачу. Сњегобране

уградити у 4 реда по дужини стрехе. 

Обрачун по комаду. ком 120,00

5

Опшивање димњачких вертикала изнад кровне равни

поцинчаним лимом у боји сличној кровном

покривачу. 

Обрачун по м¹. м¹ 2,50

VII

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

1 ГРОМОБРАН

Испорука и изградња прихватног вода од поцинчане

траке Fe/Zn 20х3 мм2 са свим спојним материјалом.

траке Fe/Zn 20х3 мм2 м' 100,00

укрсни комад трака-трака са двије плоче,60х60, ЈУС

Н.Б4. 936 ком 10,00

спојница са олуком ком 8,00

 пластична кутија ПВЦ 100х100 мм ком 4,00

потпора за траку за причврчивање по сљемену ЈУС

Н.Б4. 922 ком 22,00

потпора за траку за причврчивање по зиду ЈУС Н.Б4.

922 ком 20,00

 
потпора за траку за причврчивање по крову ЈУС Н.Б4.

920 ком 40,00

ЛИМАРСКИ РАДОВИ

ЛИМАРСКИ РАДОВИ УКУПНО

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

8 / 11



2 УЗЕМЉИВАЧ

Набавка и уградња уземљивача од поцинчане траке

Fe/Zn 25х4 мм2 са свим спојним материјалом.

ископ и затрпавање рова за полагање поцинчане траке

Fe/Zn 25х4 мм2, дубина рова 80 цм. м¹ 85,00

поцинчане траке Fe/Zn 25х4 мм2 m1 100,00

укрсни комад трака-трака са двије плоче,60х60, ЈУС

Н.Б4. 9367/ III kom 5,00

3
Испитивање громобранске инсталације и издавање

атеста. пауш.

VIII

Број 

поз.
Опис позиције

Јединиц

а мјере
Количина

Јединична 

цијена (КМ)

Укупна цијена 

(КМ)

1

Набавка и уградња тапацирунга на постојеће крило

врата од дрвета са свим потребним оковима. Врата

обостарно тапацирати са израдом звучне изолације.

Димензија врата 110/225 цм. 

Обрачун по ком ком 1,00

I КМ                 -       

II КМ

III КМ

IV КМ

V КМ

VI КМ

VII КМ

VIII КМ

 КМ

 КМ

 КМ

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ УКУПНО

РАЗНИ РАДОВИ

РАЗНИ РАДОВИ УКУПНО

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  РАДОВА

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ЗИДАРСКИ РАДОВИ

КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ЛИМAРСКИ РАДОВИ

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ

РАЗНИ РАДОВИ

 УКУПНО без ПДВ-а

  ПДВ-17%

СВЕУКУПНО СА ПДВ-ом
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Редн

и 

број

Опис 
Јед. 

мјере
Количина

Јед. цијена 

КМ
Укупно КМ

1

Рушење постојећег вањског зида од гитер блокова 

дебљине 20 cm, димензије cca 1.30 m x 2.60 m преко 

којег је урађена фасада. У цијену урачунати радну 

скелу, одвоз насталог шута на депонију и обраду 

шпалета након рушења.                                                                          

Обрачун по m2 зида срушеног зида. m2 4,00

2

Машински ископ земље за израду темељних трака 

приступне рампе и проширење постојеће стазе уз 

објекат. Ископани материјал искористити за насипање 

испод плоче рампе (између темељних трака).                                                                    

Обрачун по m3.
m3 3,00

3

Израда, монтажа, демонтажа и чишћење оплате за 

темељне траке, зидове, плочу и заштитни зуб 

приступне рампе.                                        Обрачун по 

m2. m2 15,00

4

Набавка, сјечење и постављање арматуре за израду 

темељнихи трака, зидова, плоче и заштитног зуба 

приступне рампе.                                   Обрачун по kg.
kg 300,00

5

Набавка, транспорт и уградња бетона МБ 30 у темеље, 

зидове, плочу и заштитни зуб приступне рампе.                                                                   

Обрачун по m3.
m3 2,00

6

Набавка, транспорт, насипање, планирање и набијање 

вибро плочом каменог туцаника (тампона) 0-31.5 mm 

испод темељних трака, плоче приступне рампе и на 

дијелу гдје се проширује постојећа бетонска стаза уз 

објекат.                                                         Обрачун по 

m3. m3 3,00

7

Набавка материјала, израда и монтажа заштитне 

ограде са рукохватом на двије висине (прва висина на 

70 cm од готовог пода, а друга на 90 cm) на 

приступној рампи. У цијену урачунати све активности 

потребне за извршење посла.                                                                  

Обрачун по m1 ограде. пауш. 7,50

8

Проширење постојеће бетонске стазе (која се налази 

уз објекат) до ширине од 1.20 m. Дебљина плоче стазе 

8 cm. Стазу је потребно проширити на потезу од дна 

рампе до постојећег тротоара како би се добила једна 

цјелина. За извршење посла употријебити бетон МБ 

25. У цијену урачунати потребну оплату.                                                                                                          

Обрачун по m3 уграђеног бетона.
m3 1,00

 КМ

 КМ

 КМ

 УКУПНО без ПДВ-а

ПРЕДМЈЕР  И  ПРЕДРАЧУН  РАДОВА

ПОТРЕБНИХ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРИСТУПНЕ РАМПЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ                

ЗЕВ СТАРИНЕ НОВАКА БР. 2

  ПДВ-17%

СВЕУКУПНО СА ПДВ-ом

10 / 11



I СЕКУНДАРНА ВОДОВОДНА МРЕЖА

II ОБЈЕКТИ ЗА ОДВОДЊУ

III ЕЕ ОБЈЕКТИ ЈАВНА РАСВЈЕТА

IV ОБЈЕКТИ ВИСОКОГРАДЊЕ - ПОПРАВКА КРОВА

V РАМПА ЗА ИНВАЛИДЕ

ЗА ПОНУЂАЧА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Укупна цијена (без ПДВ-а):

Попуст:

Укупна цијена са попустом (без ПДВ-а):

ПДВ (17%):   

УКУПНО (са ПДВ-ом) :

11 / 11
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Анекс 5 

 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

 

 

Информација која је 

повјерљива 

Бројеви 

страница с тим 

информацијама 

у понуди 

Разлози за 

повјерљивост тих 

информација 

Временски 

период у којем ће 

те информације 

бити повјерљиве 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

                                                                                             Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                           __________________________ 

 

 

 



 19 

Анекс 6  

 

 

- НАЦРТ 

- У Г О В О Р 

- о хитним интервенцијама на јавним површинама по налогу Одјељења 

за инспекцијске послове, Одјељења комуналне полиције и Градоначелника 

Града Бањалука 

 

Уговорне стране: 
 
1. ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа Градоначелник Мр Игор Радојичић (у даљем 

тексту: Наручилац) и 

 

2. __________________, које заступа директор ________________ (у даљем тексту: 

Извођач)  

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора су извођење хитних интервенција на јавним површинама по 

налогу Одјељења за инспекцијске послове, Одјељења комуналне полиције и 

Градоначелника Града Бањалука. 

 

Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка јавне 

набавке број 20-404-____, а на основу Одлуке Градоначелника број 12-Г-___ од 

________ године. 

 

Члан 2. 

 

Извођач се обавезује да ће за рачун Наручиоца изводити хитне интервенције на јавним 

површинама по налогу Одјељења за инспекцијске послове, Одјељења комуналне 

полиције и Градоначелника Града Бањалука, а у свему према прихваћеној понуди и 

обострано потписаном предмјеру и предрачуну радова, који је саставни дио овог 

уговора. 

 

Извођач се обавезује да ће радове, који су предмет овог уговора, извести стручно, у 

складу са одредбама законских и подзаконских аката, техничким прописима и 

стандардима који важе за извођење предметних радова, на начин и у роковима који 

су одређени овим уговором, прописима и правилима струке. 

 

Члан 3. 

 

Цијена уговорених радова је __________________. У цијену је урачунат ПДВ. 

 

Плаћање уговорене цијене вршиће се на основу испостављених и овјерених 

мјесечних рачуна.  
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Члан 4. 

 

Рок за извођење предметних радова је 1 (једна) година од дана обостраног 

потписивања овог уговора.  

 

Извођач је дужан да радове започне одмах по увођењу у посао од стране 

Наручиоца. Увођење Извођача у посао се констатује уписивањем у грађевински 

дневник од стране надзорног органа Наручиоца.  

 

Прије увођења у посао, Извођач је дужан доставити надзорном органу Наручиоца 

динамички план радова.  

 

Надзорни орган Наручиоца, на захтјев Извођача, може продужити рок из става 1. 

овог члана, а то ће зависити од сметњи проузрокованих неповољним временским 

условима за извођење радова, односно због других околности које представљају 

оправдан разлог за продужетак рока, и то за онолико дана колико су такве сметње 

трајале. 

 

Ако наступе околности из претходног става, Извођач је дужан поднијети 

Наручиоцу образложени писмени захтјев за продужење рока извођења радова 

одмах по настанку а најкасније у року од 7 дана прије истека рока извођења радова.  

 

Члан 5. 

 

Уколико Извођач касни са извођењем радова и не поштује динамички план, 

Наручилац има право наплатити пенале, у висини од 5%о од уговорене цијене, за 

сваки дан прекорачења рока, с тим да укупан износ пенала не може прећи 5% од 

уговорене цијене. 

 

У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа уговорених пенала, 

Наручилац се има право намирити за пуни износ претрпљене штете и то своје 

потраживање Наручилац може наплатити обуставом неисплаћеног дијела 

уговорене накнаде за повјерени посао, из гаранције за добро извршење посла и на 

други начин. 

 

Члан 6. 

 

Извођач је обавезан: 

- прије почетка извођења радова, обратити се Одјељењу за саобраћај и путеве 

Градске управе Града Бања Лука, Одсјек за саобраћај, са захтјевом за промјеном 

режима саобраћаја, 

- прилагодити извођење радова евентуалним радовима које Наручилац буде вршио 

ради полагања каблова кабловске канализације, 

- прије набавке и уградње опреме, затражити одобрење надзорног органа 

Наручиоца. 
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По добијању одобрења, којe ће надзорни орган Наручиоца потврдити уписом у 

дневник, Извођач може набавити и уградити опрему. 

 

За сва претходна испитивања, атесте и извјештаје за материјале, полуфабрикате и 

опрему, извођач је дужан доставити атестну документацију на једном од званичних 

језика БиХ и верификовану од стране овлаштеног института за издавање потребних 

атеста. Уколико се ради о увозној опреми и материјалима, Извођач је дужан 

доставити превод комплетне документације (цртежи, атести, упутства и др.) на 

један од званичних језика у БиХ, потписан и овјерен од стране овлаштеног судског 

тумача. 

 

Извођач сноси трошкове контролних испитивања уграђених материјала и готових 

производа на предметним радовима. 

 

Члан 7. 

 

Извођач је одговоран за безбједност свих активности на градилишту и дужан је 

предузети све мјере заштите прописане законским и подзаконским актима за 

извођење предметних радова. 

Извођач сноси материјалну одговорност за сљедеће случајеве: 

- губитак или оштећење на радовима, постројењима и материјалима, 

- губитак или оштећење опреме, 

- губитак или оштећење имовине у вези са уговором. 

 

Извођач радова се обавезује да присуствује састанцима које организује надзорни 

орган Наручиоца, по заданом дневном реду, како од стране надзорног органа 

Наручиоца, тако и руководства Наручиоца. 

 

Члан 8. 

 

Извођач се обавезује да води дневник и грађевинску књигу.  

 

Дневник се води у два примјерка од којих свака уговорна страна задржава по један 

примјерак за своје потребе.  

 

Грађевинска књига се води у једном примјерку, који задржава Наручилац за своје 

потребе.  

 

Обрачун извршених радова вршиће се према количинама из грађевинске књиге 

коју овјеравају Наручилац и Извођач. 

 

Члан 9. 

 

Надзор над обављањем уговорених послова врше надзорни орган Наручиоца и 

надлежни контролни органи.  
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Послове надзорног органа обављаће надзорни тим који посебним рјешењем 

именује Наручилац. 

 

Надзорни орган врши контролу и примјену квалитета извођења радова и уграђеног 

материјала, примјену прописа и стандарда, техничких норматива и норми 

квалитета радова, даје упутства Извођачу и врши друге послове у вези са 

извршењем овог уговора. 

 

Прије увођења у посао Извођач радова је дужан да надзорном органу Наручиоца 

достави рјешење о именовању техничког руководиоца градилишта. 

 

Сви налози контроле надзорног органа Наручиоца уписују се у грађевински 

дневник. 

 

Члан 10. 

 

Из безусловне банкарске гаранције за добро извршење посла, која износи 10% од 

уговорене цијене, Наручилац се осигурава за дио евентуалне штете и трошкова, 

чије настајање Наручилац разумно може очекивати у случају да Извођач на било 

који начин прекрши предметни уговор. 

 

У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из гаранције за 

извршење уговора, Наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 

штете. 

 

Члан 11. 

 

Гарантни рок износи двије године, рачунајући тај рок од извршене примопредаје 

радова.   

 

Недостатке на изведеним радовима у гарантном року, Извођач је дужан да отклони 

у року који одреди Наручилац, без права на накнаду уз услов да су они настали 

грешком Извођача, јер се није држао својих обавеза у погледу квалитета радова, 

материјала и опреме. 

 

 

Члан 12. 

 

Наручилац задржава од свих плаћања 5% вриједности радова до истека гарантног 

рока увећаног за 30 дана, а по издатом увјерењу надзорног органа Наручиоца о 

отклањању свих недостатака.  

Извођачу ће бити исплаћен задржани износ ако Наручиоцу обезбиједи гаранцију 

банке на износ задржаних средстава ефективну на рок из претходног става. 

 

Члан 13. 
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Извођач је дужан да о завршетку радова, који су предмет овог уговора, извијести 

писменим путем Наручиоца, са захтјевом да се изврши примопредаја радова.  

 

Примопредају ће извршити представници Наручиоца и Извођача, о чему се 

саставља записник и то у року од 20 дана по завршетку радова. 

 

У записник се обавезно уносе сљедећи подаци: 

- коначна оцјена да ли су радови изведени према уговору, прописима и правилима 

струке, 

- одговара ли квалитет изведених радова уговореном квалитету, односно које 

радове треба Извођач да доради, поправи или поново изведе и у којем року то треба 

да учини, 

- датум завршетка радова и датум примопредаје. 

 

Члан 14. 

 

Коначан обрачун изведених радова има се извршити у року од 30 дана од дана 

примопредаје радова. Коначним обрачуном обухватају се сви изведени радови на 

основу уговора. 

Коначан обрачун садржи: 

- вриједност изведених радова према уговореним цијенама; 

- коначан износ који Извођач треба да прими од Наручиоца радова; 

- износ цијене који Наручилац задржава за отклањање недостатака; 

- податке да ли су радови завршени у року; 

- укупну цијену изведених радова и друге податке у вези са извршењем уговорених 

обавеза. 

 

Уколико Извођач без оправданог разлога одбије да учествује у коначном обрачуну, 

Наручилац радова може сам обавити обрачун и о томе обавијестити Извођача. 

 

Члан 15. 

 

Извођач је дужан да поступи по захтјеву надзорног органа и да, у року који остави 

надзорни орган, отклони недостатке на изведеним радовима. 

 

Члан 16. 

 

Ако Извођач у току извођења радова не поступи по захтјеву надзорног органа 

Наручиоца и не отклони недостатке на изведеним радовима, Наручилац може 

раскинути уговор и тражити од Извођача накнаду штете (за преостали износ, 

уколико банкарска гаранција за добро извршење посла не буде покривала 

цјелокупну насталу штету), која је настала због неквалитетно изведених радова, и 

на терет Извођача, отклањање недостатака уступити трећем лицу. 
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Члан 17. 

 

У случају да Извођач, и послије упозорења од стране надзорног органа Наручиоца, 

не испуњава своје обавезе, које се односе на квалитет и рок извођења, Наручилац 

има право раскинути уговор. У том случају Извођач радова по овом уговору нема 

право на било какву одштету, а дужан је Наручиоцу надокнадити сву насталу 

штету и изгубљену добит. 

 

Члан 18. 

 

Извођач нема право да запошљава, у сврху извршења овог уговора, физичка или 

правна лица која су учестовала у поступку јавне набавке, најмање шест мјесеци од 

дана закључења овог уговора, односно од почетка реализације уговора. 

 

Члан 19. 

 

Све евентуалне измјене и допуне овог уговора, уговорне стране ће дефинисати у 

облику писаног анекса уговора. 

 

Члан 20. 

 

У случају спора из овог уговора, уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 

ријешити мирним путем, а уколико у томе не успију надлежан је стварно надлежни 

суд у Бањој Луци. 

 

Члан 21. 

 

За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

У случају подуговарања примјењиваће се одредбе важећег Закона о јавним 

набавкама које се односе на подуговарање. 

 

Члан 22. 

 

Саставни дио овог уговора чине обострано потписан предмјер и предрачун радова. 

 

Члан 23. 

 

Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака од којих Извођачу припада 1 

(један) примјерак а 7 (седам) примјерака Наручилац задржава за своје потребе. 

 

 

ЗА ПОНУЂАЧА 
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Анекс 7  

 

       

 

И З Ј А В А 

 

                        

            

           Овом изјавом понуђач ________________________ се обавезује да ће 

уговорном органу доставити важећу лиценцу за извођење радова нискоградње  и 

хидроградње издату од Министарства за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српске, најкасније у року од 10 дана од дана пријема 

обавјештења о избору најповољнијег понуђача (уколико буде изабран као 

најповољнији понуђач).  

 

           Ако у датом року не достави лиценцу уговорном органу, уговорни орган ће 

сматрати да је  изабрани понуђач одбио додјелу уговора, а овом изјавом понуђач је 

сагласан да уговорни орган може у том случају поступити у складу с чланом 72. 

став 3) тачка (б) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

 

 

 

 

        

                                                                               

 

 

 

                            Печат и потпис понуђача :  

 

                         

                                                                                   _________________________ 

 

                 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


