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ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ РАДОВА 

 

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАВБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВВЕ 

ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ:  
 

ИЗВОЂЕЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА и ВИШКА РАДОВА  НА 

ИЗГРАДЊИ ХАЛЕ НА ДЕПОНИЈИ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Евиденцијски број набавке: 043-427-Р-7/18 

 
 
 

Бања Лука, март 2018



 

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ 

НАБАВКЕ БЕЗ ОБЈАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА 

 

 

За: 

Конзорциј: „ТЕКТОН“ д.о.о. Бања Лука, Joвана Дучића 23, Бања Лука,  

„ГРАЂЕЊЕ ЂУРИЋ“ д.о.о. Бања Лука, Павловац 128, Бања Лука,  

„ТЕРМО-КЛИМА“ д.о.о. Лакташи, 23.април Трн, Лакташи 

 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде у преговарачком поступку набавке без 

објаве обавјештења за Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи 

хале на депонији у Бањој Луци  

 
 
Поштовани, 

 

У име ЈП“ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, позивамо вас да у складу са чланом 28. Закона о 

јавним набавкама БиХ ( СГ БиХ број: 39/14 ), учествујете у преговарачком поступку јавне 

набавке без објављивања обавјештења у поступку набавке радова: Извођење 

непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи хале на депонији у Бањој Луци.  

Основни уговор за извођење радова је потписан 30. 6. 2017.године, међутим у току 

реализације уговора наступиле су одређене околности које за посљедицу имају потребу да 

се од извођача уговора затражи извођење непредвиђених и додатних радова који нису 

првобитно били укључени у основни уговор, а који се технички не могу одвојити од 

основног уговора. 

На основу дописа Надзорног органа над Изградњом хале на депонији у Рамићима, број 

50/18, од 5. 3. 2018.године обавијештени смо да је дошло до непредвиђених радова и 

вишка радова на Изградњи хале на депонији у Банјој Луци. Разлози за појављивање 

непредвиђених радова и вишка радова су: 

1. Није узето у обзир постојеће стање терене према геодетском снимку, што за 

посљедицу има повећање количине ископа и насипа на објекту, као и на вањском 

уређењу; 

2. Није предвиђена израда заштитног бетона, као и мрежаста арматура за израду АБ 

плоче; 

3. Нису узети у обзир лимени опшави панела који су неопходни за функционисање 

објекта; 

4. Нису предвиђени лимови, анкери и додатни профили око секционих врата и 

позиција браварије(изради челичне конструкције) 

 

Извођач се је обратио надзорном органу дописом бр. 01-33/18, од 1. 2. 2018.год за 

извођење непредвиђених радова и вишка радова. Назорни орган је прегледао 

документацију коју је доставио извођач, обишао терен и сагласан је са ставкама и 

количинама предоченим у предмјеру. 

 



 

С обзиром на горе наведено, овим Вас позивамо да доставите почетну понуду за набавку 

извођење непредвиђених радова и вишка радова на Изградњи хале на депонији у Банјој 

Луци у оквиру преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци. 

 

По пријему почетне понуде, Комисија за јавну набавку ЈП“ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања лука ће 

прегледати почетну понуду, како би утврдила да ли су услови за учешће задовољени и да 

ли је понуда прихватљива. 

Након тога , ЈП“ДЕП-ОТ“ д.о.о. ће упутити писмени позив понуђачу да учествује у 

преговорима о техничким, економским, правним и другим аспектима уговора, а у вези са 

достављеном почетном понудом. 

Након закључења преговора, понуђачу ће бити упућен позив за достављање коначне 

понуде у писменој форми. Након прегледа коначне понуде и провјере да ли је у складу са 

одржаним преговорима, комисија ће дати препоруку о додјељивању уговора понуђачу који 

је доставио прихватљиву понуду. 

Да би био позван на учешће у преговарачком поступку, понуђач мора да испуни 

минималне услове за квалификацију који су наведени у тацки Ц) тендерске документације. 

 

Почетна понуда се доставља на слкедећу адресу: ЈП“ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, Булевар 

војводе Живојина Мишића 23, 78000 Бања Лука, најкасније до 20. 3.2018.године до 12.00 

часова. 

 

 

 

С поштовањем,  

 

   ДИРЕКТОР: 

 

         Ново Грујић, дипл. ек. 

 



 

 

А) Општи подаци :  

 

Уговорни орган: ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука 

Адреса: Булевар војводе Живојина Мишића 23, 78000 Бања Лука                             

               Босна и Херцеговина 

 

Идентификациони број: 401664160004 

Детаљна адреса за коресподенцију: Булевар војводе Живојина Мишића 23, 78 000 Бања 

Лука 

Телефон: 051/258 344 

Факс: 051/258 321 

Wеб страница: www.dep-ot.com 

Контакт особа: Драженко Бјелић 

е-меил:    dbjelic@dep-ot.com 

 

Код уговорног органа не постоје привредни субјекти који се, у планираном поступку јавне 

набавке, могу појавити као учесници, а који су у ситуацијама из члана 52. ст. (4) и (5) 

Закона. 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. ЗЈН-а. У прилогу ове тендерске документације налази се изјава у вези члана 

52. став (2) Закона о јавним набавкама, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити код 

надлежног органа и доставити у понуди.  

 

Ова јавна набавка није предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 

2018.годину и Уговорни орган је донио посебну одлуку о покретању поступка јавне 

набавке у складу са чланом 17. ЗЈН.  

 

Број набавке: 043-427-Р-7/18 

 

Врста поступка јавној набавци: набавка радова уз провођење преговарачког поступка јавне 

набавке без објаве обавјештења о набавци у складу са чланом 28. ЗЈН. Основ за провођење 

јавне навбавке је испуњен у складу са чланом 24. Став 1) тачка а.) Закона о јавним 

набавкама БиХ. 

 

Процјењена вриједност јавне набавке износи 50 000 КМ  

 

Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.  

 

 

Б) Подаци о предмету јавне набавке :   

 

Предмет јавне набавке је: Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на 

изградњи хале на депонији у Бањој Луци  

 

Предмет јавне набавке није подјељен на лотове.  

 

Ознака из ЈРЈН је 45000000-7 „Грађевински радови“. 

mailto:dbjelic@dep-ot.com


 

 

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

документације (Анекс 2).  

 

Мјесто извођења радова је Регионална депонија, Бања Лука. 

 

      Рок извођења радова је: 60 дана и регулисан је нацртом уговора.    

 

 

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) 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену код надлежног 

органа (градски/општински орган управе или нотар), која је дата у прилогу ове тендерске 

документације.   

 

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, не старији од 3 мјесеца од 

истека рока за подношење понуда.  

 

- овјерене фотокопије важећих лиценце за извођење радова високоградње, нискоградње, 

машинских и електро радова, на објектима за које одобрење за грађење издаје 

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске 

 

 

 

 

 



 

У случају да понуду доставља група понуђача, сваки члан групе понуђача је дужан 

доставити доказе да испуњава услове за квалификацију из члана 45., 46. и 47. Закона о 

јавним набавкама, да потпише изјаву везану за члан 52. Закона, док за услов техничке и 

професионалне способности (члан 51. Закона) је довољно да било који члан групе 

понуђача достави доказ.  

 

Чланови групе понуђача требају у понуди доставити уговор (о конзорцијуму или 

заједничком наступу) између свих чланова који обавезује све чланове и у коме су сви 

чланови солидарно одговорни за извршење уговора. Један од чланова биће именован као 

овлаштени представник групе понуђача, овлаштен да прима упутства ,,за и у име“ било 

којег и свих чланова групе понуђача. Уговор се мора односити на предметну набавку и не 

признају се уговори о техничко-пословној сарадњи. У случају да група понуђача достави 

уговор о техничко-пословној сарадњи њихова понуда биће одбачена. 

 

Изабрани 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 5 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђача 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.   

 

У случају да је најповољнији понуђач конзорцијум (заједнички наступ и сл.), сви чланови 

потписују уговор са уговорним органом. 

 

Наведени документи се достављају на протокол Уговорног органа или путем поште, 
на адресу Уговорног органа, у затвореној коверти на којој, на предњој страни 
коверте, мора бити наведено: 
 
ЈП''ДЕП-ОТ''д.о.о. Бања Лука 
 Булевар војводе Живојина Мишића 23  
 78 000 Бања Лука  
 Босна и Херцеговина 
 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ ЧЛАНА 45. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
-''За:________________________________________________________ ''-(уписати назив набавке) 
 
 „НЕ ОТВАРАЈ“ 
На задњој страни коверте понуђач је дужан да наведе свој: 
Назив и адресу понуђача /групе понуђача 
 

НАПОМЕНА: понуђач може уз изјаву у вези са испуњавањем члана 45. Закона, 

одмах доставити и тражене доказе. У овом случају понуђач се ослобађа накнадног 

достављања доказа. 

 

Д) подаци о понуди  

 

Понуда мора да садржи сљедеће елементе :  

 



 

а) попуњен образац за почетну 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, 

б) попуњен образац за цијену почетне понуде 

в) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.а) до д) Закона (потписана од 

стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног органа, 

градски/општински орган управе или нотар), 

г) овјерена фотокопија актуелног извода из судског регистра и важећих лиценци за 

извођење радова високоградње, нискоградње, машинских и електро радова, на објектима 

за које одобрење за грађење издаје Министарство за просторно уређење, грађевинарство и 

екологију Републике Српскене старијег од 3 мјесеца,   

д) 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), 

ђ) списак повјерљивих информација, 

е) потписан нацрт уговора 

ж) попис докумената уз понуду, 

 

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

стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл. 

 

Понуде се достављају на адресу уговорног органа, Булевар војводе Живојина Мишића 23, 

78 000 Бања Лука, најкасније 20. 3. 2018.године до 12.00 сати.   

 

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

Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију множењем 

јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом 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 почетну понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно 

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

требају бити запечаћени у једној непровидној коверти, са печатом или потписом 

понуђача, називом и адресом понуђача, на којој ће стајати: „ЈАВНА НАБАВКА 043-

427-Р-7/18 – Понуда за „Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на 

изградњи хале на депонији у Бањој Луци“ 

 – НЕ ОТВАРАЈ – ОТВАРА КОМИСИЈА.  

 



 

Почетна понуда се подноси на адресу уговорног органа, Булевар војводе Живојина 

Мишића 23, 78 000 Бања Лука, најкасније 20. 3. 2018. до 12 сати, а понуде се отварају 

истог дана у 12 сати и 15 минута на истој адреси.  
 

Није дозвољено подношење алтернативних понуда.  

  
Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ.  

 

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена.  

 

Нацрт уговора је саставни дио ове тендерске документације. 

 

Е) Остали подаци 

 

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.  

 

Не примјењује се преференцијалног третмана домаћег, јер се ради о једном понуђачу. 

 

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. Закона о јавним набавкама.  

 

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), Упутство о начину вођења 

записника са отварања понуда („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и Одлука о обавезној 

примјени преференцијалног третмана домаћег („Службени гласник БиХ“ број 103/14). 

 

Рок важења понуде: 60 дана 

 

Понуђач ће бити обавијештен о одржавању преговора у случају да је квалификован. О 

датуму одржавања понуђач ће битинакнадно обавијештен. 

 

Након одржавања преговора, Понуђач ће бити позван да достави коначну понуду на 

обрасцима у прилогу ове тендерске документације. 

 

Коначна понуда треба да садржи: 

-образац за достављање коначне понуде, 

-образац за цијену коначне понуде, 

-попуњен нацрт уговора 



 

 

АНЕКСИ 

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације: 

Анекс 1: Образац за почетну понуду, 

Анекс 2 : Образац за цијену почетне понуде (предмјер радова), 

Анекс 3: Изјава о испуњености услова из члана 45. Став (1) тач. а) до д) Закона, 

Анекс 4: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а 

Анекс 5: Списак повјерљивих информација  

Анекс 6 : Нацрт уговора 

Анекс 7 : Образац за коначну понуду 

Анекс 8 : Образац за цијену коначне понуде (предмјер радова), 



 

Анекс 1 

 

                                                                                                                         

ОБРАЗАЦ ЗА ПОЧЕТНУ ПОНУДУ 

 

Број набавке: 043-427-Р-7/18 

Назив набавке: Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи хале на 

Депонији у Бањој Луци 

 

ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. 

Булевар војводе Живојина Мишића 23 

78 000 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-маил  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА* 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник 

групе понуђача. 

 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули дана 13. 3. 2018.године, достављамо вам 

почетну понуду и изјављујемо сљедеће: 

 
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 043-427-Р-7/18, овом 

изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за Извођење 

непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи хале на Депонији у Бањој Луци, у 

складу  са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

 



 

 

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. 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). 

 

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

а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности који су тражени 

тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој 

понуди; 

 

      6.   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.  

 

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} 



 

Анекс 2 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОЧЕТНЕ ПОНУДЕ - РАДОВИ 

Страна ____ од _____ 

Број набавке: 043-427-Р-7/18 

Назив набавке: Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи хале на 

Депонији у Бањој Луци 

Назив добављача _____________________ 

Понуда бр. __________________________ 

 

 

 

Редн

и 

број 

Опис радова Количина   

Јединична 

цијена по  

ставки без 

ПДВ-а 

Укупна цијена по 

ставки без ПДВ-а  

1. ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

СВИХ РАДОВА  
1 

  

     

     

     

     

Укупна цијена без ПДВ-а  

Попуст  

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

 

Потпис понуђача __________________________ 

 

Напомена:  

 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 

цијена. 

2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган 

треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне 

трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком 



 

 

Предмјер радова  

 

     1. VIŠAK RADOVA       

I ZEMLJANI RADOVI         

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina CIJENA 
CIJENA 

UKUPNO 

            

2 Mašinski otkop zemlje III kategorije u širokom  
otkopu za temelje uz  propisno ravnanje dna   sa 
odbacivanjem  iskopane zemlje te deponovanje  
istog radi kasnijeg vraćanja 
Obračun po m3. 

m3 239,03   
 4 Dobava , razastiranje i nabijanje  

do potpune zbijenosti tampon sloja šljunka ispod 
podne a.b. ploče u sloju 30cm.  
Obračun po m3. 

m3 185,00   
           

  UKUPNOZEMLJANII RADOVI       
    

   I BETONSKI RADOVI         

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina   
  

3 

Betoniranje AB temeljnih stubova  
pravougaonog poprečnog presjeka,  
dim. 45x60cm. (oplata 7.7m2/m3) u glatkoj oplati. 
Obračun po m3.    

m3 2,77   
 

4 

Betoniranje AB temeljnih i soklenih 
greda presjeka 0.3x0.3  
(oplata 6.6m2/m3)  u dvostranoj glatkoj oplati.  
Obračun po m3 m2 3,27   

           
  UKUPNO BETONSKI RADOVI       

  
 

      
 

    2 VANJSKO UREĐENJE   DONJI STROJ-VIŠAK RADOVA 

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina CIJENA 
CIJENA 

UKUPNO 



 

1 Otkopavanje zemlje u širokom otkopu na parceli  
(izuzev ispod objekta)                                            
a) u mat. II i III kat. sa prevozom  viška materijala 
na deponiju STD=5km 

m3 618,42   
 2 Uređenje posteljice. Po završenom iskopu 

materijala izvršiti dodatno nabijanje posteljice pri 
optimalnoj vlažnosti do 100% zbijenosti po 
standardnom Proktoru. Posteljica mora imati 
projektovane uzdužne i poprečne padove 
Dozvoljeno odstupanje je 2.00 cm. 

m3 100,85   
 3 Izrada nasipa. Od pogodnog materijala iz iskopa 

ili pozajmišta izvršiti izradu nasipa prema datom 
projektu. Izradu nasipa vršiti u slojevima debljine 
20-30 cm  u zavisnosti od vrste materijala i 
sredstava za nabijanje.   Pri izradi nasipa slojeve 
raditi u poprečnim nagibima radi bolje odvodnje u 
slučaju  kiše. Svaki nabijeni sloj kontrolisati, a isti 
mora da zadovolji minimum 90% zbijenosti po 
standardnom Proktorovom postupku za slojeve 
1.00 m ispod nivelete. Za slojeve manje od 
1.00m ispod nivelete 100%  po Proktoru. 
Ispitivanje zbijenosti  se može vršiti i pomoću 
ploče prečnika 300 mm na modul stišljivosi-MS 
koji u tom slučaju mora biti veći ili jednak 40 
MPa. Nasip izvoditi   od zemlje optimalne 
vlažnosti, a planum izvesti pod nagibom. 
Dozvljeno odstupanje ravnosti planuma od 
projektovane je 3.00 cm.                                                                                  
Obračun po m3 izgrađenog nasipa 

m3 844,88   
           

  UKUPNO DONJI STROJ       
 

      
  1. SVEUKUPNO VIŠAK RADOVA       

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 
2. NEPREDVIĐENI RADOVI 

    

      I BETONSKI RADOVI         

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina   
  

1 

Izrada zaštitnog betona preko hidroizolacije, 
betonom MB 20 debljine d=3 cm.   Ploča se 
izvodi preko postavljene hidroizolacije .  Obračun 
po m²  m2 331,00   

 

2 

Izrada podložnog betona d=5 cm preko XPS 
ploča. Obračun po m²  m3 2,00   

 

3 

Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, 
savijanje i montaža armature za 
armiranobetonske  elemente kvaliteta B500B u 
svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Na 
oplatu pre betoniranja postaviti plastične 
podmetače  – distancere. Količine u predmeru su   
aproksimativne, a stvarne će biti date u  projektu 
konstrukcije – detalji armiranja.   Obračun po kg 
armature.    a) armaturne mreže 

kg 3.920,00   
  UKUPNO BETONSKI RADOVI       
 

      

      III RADOVI NA IZRADI ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE         

  
OPIS RADOVA jed.mj. količina     

1 
Nabavka materijala i montaža limova, ankera i 
dodatnih profila oko sekcionih vrata i oko pozicija 
bravarije. Obračun po kg ugrađenog čelika 

kg 3.000,00   
 2 Nabavka i montaža španera M 25 za izradu 

krovnih i fasadnih spregova. Obračun po 
komadu. kom. 44,00   

           
   UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA       

           
   LIMARSKI  RADOVI       
  

 
   

4 

Izrada i montaža podsljemenog lima, razvijene 
širine 40 cm, od pocinčanog bojenog lima d=0.5 
mm Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 30,00   

 



 

5 

Izrada i montaža sljemenog lima, razvijene širine 
60 cm, od pocinčanog bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   

m1 30,00   
 

6 

Izrada i montaža bočnog opšava na spoju 
fasadnog i krovnog panela, razvijene širine 41 
cm, od pocinčanog bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 24,00   

 

7 

Izrada i montaža uvodnog lima oluka, razvijene 
širine 25 cm, od pocinčanog bojenog lima d=0.5 
mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 60,00   

 

8 

Izrada i montaža poklopnog lima oluka za 
zatvaranje termoizolacije krovnog panela, 
razvijene širine 30 cm, od pocinčanog bojenod 
lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   

m1 60,00   
 

9 

Izrada i montaža unutrašnje okapnice na dnu 
panela, razvijene širine 30  cm, od pocinčanog 
bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 71,00   

 

10 

Izrada i montaža vanjske okapnice na dnu 
panela, razvijene širine 30  cm, od pocinčanog 
bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 71,00   

 

11 

Izrada i montaža opšava sekcionih vrata, 
razvijene širine 45  cm, od pocinčanog bojenod 
lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 30,00   

 

12 

Izrada i montaža vanjskog opšava fasadne 
bravarije, razvijene širine 30  cm, od pocinčanog 
bojenog lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 130,00   

 



 

13 

Izrada i montaža unutrašnjeg opšava fasadne 
bravarije, razvijene širine 15  cm, od pocinčanog 
bojenog lima d=0.5 mmKomplet   izrada    sa    
svim   potrebnim materijalom. Obračun po m1.   

m1 130,00   
 

14 

Izrada i montaža ugaonih lajsni, razvijene širine 
30  cm, od pocinčanog bojenog lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 28,00   

 

 

        
   UKUPNO LIMARSKI RADOVI        

 
      

      

 

2. SVEUKUPNO NEPREDVIĐENI 
RADOVI       

 

      

       

 

 
ZBIRNA  REKAPITULACIJA SVIH RADOVA 
 

 

1. VIŠAK RADOVA   

2. NEPREDVIĐENI RADOVI   

   

 UKUPNO bez PDV-a*  

   

 

*Ову цијену уписати у Образац за цијену понуде 

 

 
Напомена:  
 

1. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
2. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 

платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних 
који су наведени у овом обрасцу. 

3. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у 
складу са јединичним цијенама. 

4. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 
 

 

 

 



 

Анекс 3  

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анекс 4 

 

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. 

 

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. 
 

 



 

  

 

 

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 

 

                                                                                           __________________________ 

 

 

 



 

Анекс 6 

 

 

Н А Ц Р Т   У Г О В О Р А 

 

Закључен између: 

 

1. ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Бања Лука, Булевар војводе Живојина Мишића 23, кога 

зaступа Директор Ново Грујић, дипл. Ецц. (у даљем тексту: Наручилац). 

 

2. ____________ , кога заступа     директор_________, (у даљем тексту: Извођач )  

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: ,, Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на 

изградњи хале на Депонији у Бањој Луци“ 

 

 

Члан 1. 

 

Овај уговор се закључује након претходно проведеног  преговарачког поступка без објаве 

обавјештења о набавци и Одлуке Директора бр.________.  

 

Члан 2. 

 

Наручилац уступа на извођење, а Извођач преузима обавезу, да за рачун Наручиоца изведе 

непредвиђене радове и вишак радова на изградњи хале на Депонији у Бањој Луци, а у 

свему према предмјеру и предрачуну радова који је саставни дио овог уговора.  

 

Члан 3. 

 

Извођач радова дужан је да радове изводи према одредбама Закона Републике Српске, и 

важећим техничким прописима и стандардима . 

 

ЦИЈЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

 

Цијена уговорених радова је ____________ КМ.  

(словима: _____________), а према обостраном потписаном предмјеру и  предрачуну 

радова. 

У цијену је урачунат порез на додатну вриједност.   

Плаћање ће се вршити на основу испостављених и овјерених ситуација. 

 

Члан 5. 

 

Исплата изведених радова вршиће се на основу стварно изведених количина, утврђених 

грађевинском књигом уз примјену уговорених јединичних цијена, а путем мјесечних 



 

привремених ситуација које саставља  Извођач и доставља Наручиоцу на исплату, односно 

на овјеру од стране надзорног органа Наручиоца. 

Прије испостављање сваке ситуације Извођач је обавезан да претходно Надзорном органу 

достави   грађевинску књигу. На основу обострано овјерене грађевинске књиге , Извођач 

ће испоставити ситуацију. 

Наручилац је дужан да у законском року, изврши исплату изведених радова Извођачу. 

Уколико Наручилац оспори дио вриједности из ситуације, обавезан је да у  уговореном 

року исплати неспорни дио ситуације. Спорни дио вриједности радова Наручилац и 

Извођач дужни су расправити најкасније до испостављања наредне ситуације. 

Цијене се током уговорног периода неће мјењати. 

Сва плаћања Наручилац се обавезује исплатити на жиро рачун Извођача . 

 

 

Члан 6. 

 

Уколико се појаве додатни радови  Извођачу неће бити  дозвољено извођење ових радова 

без одобрења Наручиоца. 

Извођач не може извршити никакве измјене у начину рада и врсти материјала, описане у 

предмјеру и предрачуну, као и помјерању крајњег рока завршетка радова без писменог 

допуштења потписане од стране Наручиоца. 

 

РОК И НАЧИН ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 

 

Члан 7. 

 

Извођач се обавезује да ће радове из члана 2. овог уговора почети одмах након увођења у 

посао од стране надзорног органа Наручиоца  и завршити их у року од  60 (шездесет) дана 

од дана увођења у посао.  Увођење  Извођача у посао се констатује уписивањем у 

грађевински дневник од стране надзорног органа. 

 

 

Члан 8. 

 

Извођач радова има право на продужење уговореног рока завршетка радова, ако  наступе 

слиједеће околности које битно утичу на рок завршетка радова: 

- лоши временски услови 

- виша сила, 

- неиспуњење уговорених обавеза од стране Наручиоца 

Ако наступе околности из горе наведеног става, Извођач је дужан поднијети Наручиоцу 

образложени писмени захтјев за продужење рока извођења радова одмах по настанку једне 

од наведених околности, а најкасније у року од 5 дана од настанка исте. Истеком тог рока, 

сматраће се да Извођач нема право на продужење рока за извођење радова. 

 

 

Члан 9. 

 

Сваки случај изазван због неблаговременог или непрофесионалног извођења радова који 

су предмет овог  уговора, а који за посљедице има већу материјалну штету или посљедице 



 

по живот и здравље људи даје за право Наручиоцу да једнострано раскине овај уговор, а 

Извођач радова ће сам сносити одговорност и надокнадити причињену штету корисницима 

путева. 

 

 

Члан 10. 

 

Извођач је одговоран за безбједност свих активности на Градилишту. 

Извођач је дужан да се осигура за слиједеће ризике: 

 

а) губитак ли оштећење на радовима, постројењима и материјалима, 

б) губитак или оштећење опреме, 

ц)губитак или оштећење имовине (осим радова, постројења, материјала и  

опреме) у вези са уговором, 

д) лична повреда или смрт 

 

Извођач је дужан да за ове ризике осигура од почетка радова до завршетка радова. 

 

 

Члан 11. 

 

Трошкове контролних испитивања, од стране надзорног органа Наручиоца, уграђених 

материјала и готових производа на предметним радовима сноси Извођач, осим оних који 

нису предвиђени програмом испитивања, а изричито се захтјевају од надзорног органа  

Наручиоца. 

 

ПЕНАЛИ 
 

Члан 12. 

 

За непоштивање динамичког плана и неоправданог кашњења у извођењу радова 

Наручилац се има право наплатити од Извођача пенале у износу од 0,5 промила од 

уговорене цијене, за сваки дан прекорачења рока, а највише 5% од уговорене цијене. 

 

 

НАДЗОРНИ ТИМ (НАДЗОРНИ ОРГАН) 

 

Члан 13. 

 

Прије увођења у посао Извођач радова дужан је да Надзорном тиму ( у даљем тексту 

Надзорном органу) Наручиоца достави рјешење о именовању техничког руководиоца 

градилишта. 

Представник Извођача  и технички руководилац радова испред Извођача, биће одређени 

посебним рјешењем. 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 друге послове везане за извршење овог 

уговора. 

 

 



 

ВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ДНЕВНИКА И ГРАЂЕВИНСКЕ КЊИГЕ 

 

 

Члан 14. 

 

За вријеме трајања радова на објекту, водиће се грађевинска књига, грађевински дневник и 

књига инспекције. 

Грађевинску књигу воде Извођач и надзорни орган Наручиоца. 

Књига инспекције се налази на градилишту. 

Сви подаци унешени у грађевински дневник морају бити потписани свакодневно од стране 

техничког руководиоца Извођача и надзорног органа Наручиоца. Након обостраног 

потписивања дневника нису дозвољени накнадни уписи у дневник. У грађевински дневник 

обавезно се уписују вријеме почетка и завршетка појединих радова, а нарочито оних 

радова или радњи који утичу на безбједан и несметан саобраћај.  

У грађевински дневник обавезно се уносе и подаци о инспекцијским прегледима и мјерама 

које су предузете као и други подаци који су од значаја за извршење уговорених обавеза. 

Сви  налози контроле надзорног органа Наручиоца уписују се у грађевински дневник, а 

потписује га надзорни орган Наручиоца најкасније  у року од три дана.  

 

ПРИМОПРЕДАЈА И КОНАЧАН ОБРАЧУН 
 

 

Члан 15. 

 

Извођач је дужан да о завршетку радова, који су предмет овог уговора, извјести писменим 

путем Наручиоца, са захтјевом да се изврши пријем изведених радова односно 

примопредаја радова. 

Пријем радова извршиће представници Наручиоца и Извођача, о чему се саставља 

записник и то у року од 30 (тридесет) дана по завршетку радова. 

У записнику се обавезно уносе слиједећи подаци: 

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

- одговара ли квалитет изведених радова уговореном квалитету, односно које радова треба     

извођач да доради, поправи или поново изведе и у којем року то треба да учини, 

- датум завршетка радова и датум примопредаје. 

 

 

Члан 16. 

 

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

извршене примопредаје радова. 

Коначним обрачуном обухватају се сви изведени радови на темељу уговора. 

Коначан обрачун садржи: 

- вриједност изведених радова према уговореним цијенама; 

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

- податке да ли су радови завршени у року; 

- укупну цијену изведених радова и друге податке везане за извршење обавеза преузетих 

уговором. 

 

 



 

Члан 17. 

 

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

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

 

ОТКЛАЊАЊЕ  НЕДОСТАТАКА 

 

 

Члан 18. 

 

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

надзорни орган, отклони недостатке на изведеним радовима. 

У случају неслагања у ставовима надзорног органа и Извођача настала спорна питања 

рјешеваће споразумно уговорне стране. 

 

Члан 19. 

 

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 гаранција за извршење не 

буде покривала цјелокупну насталу штету), која је настала због неквалитетно изведених 

радова и на терет Извођача отклањање недостатака уступити трећем лицу. 

 

 

РЕТЕНЦИЈА 

 

Члан 20. 

 

Гарантни рок за изведене радове износи једна година, рачунајући тај рок од извршене 

примопредаје радова. 

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

у року који му буде одрeђен од стране надзорног органа Наручиоца, без права на накнаду, 

уз услов да су они настали тако што се Извођач није држао својих обавеза у погледу 

квалитета радова, материјала и опреме. 

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. 

 

ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТЕ  И ДРУГЕ ОДГОВОРОРНОСТИ 

 

Члан 21. 

 

Све штете настале Наручиоцу и корисницима путева и објеката због неквалитетног и 

неблаговременог извршења радова одржавања саобраћајница из овог уговора надокнадиће 

Извођач радова. 



 

У споровима по основу накнаде штете из претходног става Наручилац има право да 

Извођача радова позове као учесника у парници, а Извођач радова је дужан да прихвати 

учешће у парници. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 22. 

 

У  случају да Извођач не испуњава своје обавезе и послије упозорења од стране надзорног 

органа Наручиоца везане за квалитет и рок извођења Наручилац има право једнострано 

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. 

 

ИЗМЈЕНА УГОВОРА И РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 23. 

 

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне измјене и допуне уговора сачинити у 

писменој форми анексом овог уговора. 

 

Члан 24. 

 

У случају спора из овог уговора надлежан је Окружни привредни Суд у Бања Луци. 

 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

 

Документи који су саставни дио овог уговора су: 

- обострано потписан предмјер и предрачун радова, 

За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се прописи из Закона о 

облигационим односима у овој материји и Узансе о грађењу. 

 

 

Члан 26. 

 

Понуђач којем је додијељен уговор о јавној набавци нема право да запошљава, у сврху 

извршења уговора о јавној набавци, физичка или правна лица која су учествовала у 

припреми тендерске документације или су била у својству члана или стручног лица које је 

ангажовала комисија за набавке, најмање шест мјесеци по закључењу уговора, односно од 

почетка реализације уговора.  

 

 

Члан 27. 

 

Уговор је сачињен у  5 (пет) истовјетних  примјерака од којих Извођачу припадају 2 (два),   

а   3 (три) примјерака Наручилац задржава за своје потребе. 



 

 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА:                                                                 ЗА ИЗВОЂАЧА: 

 

_____________________                                                              _______________________ 

Ново Грујић, директор                                                                                        

Број: 

Датум:  



 

Анекс 7 

 

                                                                                                                         

ОБРАЗАЦ ЗА КОНАЧНУ ПОНУДУ 

 

Број набавке: 043-427-Р-7/18 

Назив набавке: Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи хале на 

Депонији у Бањој Луци 

 

ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. 

Булевар војводе Живојина Мишића 23 

78 000 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-маил  

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА* 

 

*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава представник 

групе понуђача. 

 

У поступку јавне набавке, коју сте покренули дана 13. 3. 2018.године, достављамо вам 

почетну понуду и изјављујемо сљедеће: 

 
1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. 043-427-Р-7/18, овом 

изјавом прихватамо њене одредбе у цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 

 

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за Извођење 

непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи хале на Депонији у Бањој Луци, у 

складу  са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним 

роковима, без икаквих резерви или ограничења. 

 



 

 

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. 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). 

 

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

а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности који су тражени 

тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој 

понуди; 

 

      6.   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.  

 

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} 



 

Анекс 8 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ КОНАЧНЕ ПОНУДЕ - РАДОВИ 

Страна ____ од _____ 

Број набавке: 043-427-Р-7/18 

Назив набавке: Извођење непредвиђених радова и вишка радова  на изградњи хале на 

Депонији у Бањој Луци 

Назив добављача _____________________ 

Понуда бр. __________________________ 

 

 

Редн

и 

број 

Опис радова Количина   

Јединична 

цијена по  

ставки без 

ПДВ-а 

Укупна цијена по 

ставки без ПДВ-а  

1. ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

СВИХ РАДОВА  
1 

  

     

     

     

     

Укупна цијена без ПДВ-а  

Попуст  

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а  

 

 

Потпис понуђача __________________________ 

 

Напомена:  

 

5. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести 

цијена. 

6. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган 

треба платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне 

трошкове осим оних који су наведени у овом обрасцу. 

7. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се 

извршити у складу са јединичним цијенама. 

8. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком 



 

 

Предмјер радова  

 

     1. VIŠAK RADOVA       

I ZEMLJANI RADOVI         

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina CIJENA 
CIJENA 

UKUPNO 

            

2 Mašinski otkop zemlje III kategorije u širokom  
otkopu za temelje uz  propisno ravnanje dna   sa 
odbacivanjem  iskopane zemlje te deponovanje  
istog radi kasnijeg vraćanja 
Obračun po m3. 

m3 239,03   
 4 Dobava , razastiranje i nabijanje  

do potpune zbijenosti tampon sloja šljunka ispod 
podne a.b. ploče u sloju 30cm.  
Obračun po m3. 

m3 185,00   
           

  UKUPNOZEMLJANII RADOVI       
    

   I BETONSKI RADOVI         

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina   
  

3 

Betoniranje AB temeljnih stubova  
pravougaonog poprečnog presjeka,  
dim. 45x60cm. (oplata 7.7m2/m3) u glatkoj oplati. 
Obračun po m3.    

m3 2,77   
 

4 

Betoniranje AB temeljnih i soklenih 
greda presjeka 0.3x0.3  
(oplata 6.6m2/m3)  u dvostranoj glatkoj oplati.  
Obračun po m3 m2 3,27   

           
  UKUPNO BETONSKI RADOVI       

  
 

      
 

    2 VANJSKO UREĐENJE   DONJI STROJ-VIŠAK RADOVA 

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina CIJENA 
CIJENA 

UKUPNO 



 

1 Otkopavanje zemlje u širokom otkopu na parceli  
(izuzev ispod objekta)                                            
a) u mat. II i III kat. sa prevozom  viška materijala 
na deponiju STD=5km 

m3 618,42   
 2 Uređenje posteljice. Po završenom iskopu 

materijala izvršiti dodatno nabijanje posteljice pri 
optimalnoj vlažnosti do 100% zbijenosti po 
standardnom Proktoru. Posteljica mora imati 
projektovane uzdužne i poprečne padove 
Dozvoljeno odstupanje je 2.00 cm. 

m3 100,85   
 3 Izrada nasipa. Od pogodnog materijala iz iskopa 

ili pozajmišta izvršiti izradu nasipa prema datom 
projektu. Izradu nasipa vršiti u slojevima debljine 
20-30 cm  u zavisnosti od vrste materijala i 
sredstava za nabijanje.   Pri izradi nasipa slojeve 
raditi u poprečnim nagibima radi bolje odvodnje u 
slučaju  kiše. Svaki nabijeni sloj kontrolisati, a isti 
mora da zadovolji minimum 90% zbijenosti po 
standardnom Proktorovom postupku za slojeve 
1.00 m ispod nivelete. Za slojeve manje od 
1.00m ispod nivelete 100%  po Proktoru. 
Ispitivanje zbijenosti  se može vršiti i pomoću 
ploče prečnika 300 mm na modul stišljivosi-MS 
koji u tom slučaju mora biti veći ili jednak 40 
MPa. Nasip izvoditi   od zemlje optimalne 
vlažnosti, a planum izvesti pod nagibom. 
Dozvljeno odstupanje ravnosti planuma od 
projektovane je 3.00 cm.                                                                                  
Obračun po m3 izgrađenog nasipa 

m3 844,88   
           

  UKUPNO DONJI STROJ       
 

      
  3. SVEUKUPNO VIŠAK RADOVA       

 

      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



 

 
2. NEPREDVIĐENI RADOVI 

    

      I BETONSKI RADOVI         

r.b OPIS RADOVA jed.mj. količina   
  

1 

Izrada zaštitnog betona preko hidroizolacije, 
betonom MB 20 debljine d=3 cm.   Ploča se 
izvodi preko postavljene hidroizolacije .  Obračun 
po m²  m2 331,00   

 

2 

Izrada podložnog betona d=5 cm preko XPS 
ploča. Obračun po m²  m3 2,00   

 

3 

Nabavka, transport, ispravljanje, sečenje, 
savijanje i montaža armature za 
armiranobetonske  elemente kvaliteta B500B u 
svemu prema statičkom proračunu i detaljima. Na 
oplatu pre betoniranja postaviti plastične 
podmetače  – distancere. Količine u predmeru su   
aproksimativne, a stvarne će biti date u  projektu 
konstrukcije – detalji armiranja.   Obračun po kg 
armature.    a) armaturne mreže 

kg 3.920,00   
  UKUPNO BETONSKI RADOVI       
 

      

      III RADOVI NA IZRADI ČELIČNE 
KONSTRUKCIJE         

  
OPIS RADOVA jed.mj. količina     

1 
Nabavka materijala i montaža limova, ankera i 
dodatnih profila oko sekcionih vrata i oko pozicija 
bravarije. Obračun po kg ugrađenog čelika 

kg 3.000,00   
 2 Nabavka i montaža španera M 25 za izradu 

krovnih i fasadnih spregova. Obračun po 
komadu. kom. 44,00   

           
   UKUPNO ČELIČNA KONSTRUKCIJA       

           
   LIMARSKI  RADOVI       
  

 
   

4 

Izrada i montaža podsljemenog lima, razvijene 
širine 40 cm, od pocinčanog bojenog lima d=0.5 
mm Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 30,00   

 



 

5 

Izrada i montaža sljemenog lima, razvijene širine 
60 cm, od pocinčanog bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   

m1 30,00   
 

6 

Izrada i montaža bočnog opšava na spoju 
fasadnog i krovnog panela, razvijene širine 41 
cm, od pocinčanog bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 24,00   

 

7 

Izrada i montaža uvodnog lima oluka, razvijene 
širine 25 cm, od pocinčanog bojenog lima d=0.5 
mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 60,00   

 

8 

Izrada i montaža poklopnog lima oluka za 
zatvaranje termoizolacije krovnog panela, 
razvijene širine 30 cm, od pocinčanog bojenod 
lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   

m1 60,00   
 

9 

Izrada i montaža unutrašnje okapnice na dnu 
panela, razvijene širine 30  cm, od pocinčanog 
bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 71,00   

 

10 

Izrada i montaža vanjske okapnice na dnu 
panela, razvijene širine 30  cm, od pocinčanog 
bojenod lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 71,00   

 

11 

Izrada i montaža opšava sekcionih vrata, 
razvijene širine 45  cm, od pocinčanog bojenod 
lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 30,00   

 

12 

Izrada i montaža vanjskog opšava fasadne 
bravarije, razvijene širine 30  cm, od pocinčanog 
bojenog lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 130,00   

 



 

13 

Izrada i montaža unutrašnjeg opšava fasadne 
bravarije, razvijene širine 15  cm, od pocinčanog 
bojenog lima d=0.5 mmKomplet   izrada    sa    
svim   potrebnim materijalom. Obračun po m1.   

m1 130,00   
 

14 

Izrada i montaža ugaonih lajsni, razvijene širine 
30  cm, od pocinčanog bojenog lima d=0.5 mm 
Komplet   izrada    sa    svim   potrebnim 
materijalom. Obračun po m1.   m1 28,00   

 

 

        
   UKUPNO LIMARSKI RADOVI        

 
      

      

 

4. SVEUKUPNO NEPREDVIĐENI 
RADOVI       

 

      

       

 

 
ZBIRNA  REKAPITULACIJA SVIH RADOVA 
 

 

1. VIŠAK RADOVA   

2. NEPREDVIĐENI RADOVI   

   

 UKUPNO bez PDV-a*  

   

 

*Ову цијену уписати у Образац за цијену понуде 

 

 
Напомена:  
 

5. Цијене морају бити изражене у КМ. За сваку ставку у понуди мора се навести цијена. 
6. Цијена понуде се исказује без ПДВ-а и садржи све накнаде које уговорни орган треба 

платити добављачу. Уговорни орган не смије имати никакве додатне трошкове осим оних 
који су наведени у овом обрасцу. 

7. У случају разлика између јединичних цијена и укупног износа, исправка ће се извршити у 
складу са јединичним цијенама. 

8. Јединична цијена ставке се не сматра рачунском грешком, односно не може се исправљати. 
 

 

 


