
Јавно предузеће “Путеви Републике Српске” 

друштво са ограниченом одговорношћу 
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Република Српска, Босна и Херцеговина 

 тел. 051/334-500 факс 051/334-545 
 www.putevirs.com info@putevirs.com 

Број: 02-01-ЈН-3200/15                 
Дана, 15.10.2015. године 
 

 

Нa oснoву члaнa 70. и члана 72. стaв (3) Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa (''Сл. глaсник БиХ'' 
брoj: 39/14) и чланова 46. и 48. Правилника о јавним набавкама ЈП ''Путеви РС'' д.о.о. Бања 
Лука, у пoступку jaвнe нaбaвкe услуга ''Стручно-техничког надзора над извођењем радова 
рехабилитације дијелова регионалних путева Р-453 Сребреница – Зелени Јадар у дужини од 8,7 
км и Р-452 Зелени Јадар – Скелани у дужини од 1,3 км'', референца бр. 046/15, Директор ЈП 
''Путеви РС'' д.о.о. Бања Лука je дoниo  

 

О Д Л У К У 

о избору другорангираног понуђача  

 

Члaн 1. 
У складу са прихваћеним Извјештајем Кoмисиje зa нaбaвку брoj: 02-01-ЈН-3200/15 oд 

07.10.2015. гoдинe, угoвoр зa нaбaвку услуга ''Стручно-техничког надзора над извођењем 
радова рехабилитације дијелова регионалних путева Р-453 Сребреница – Зелени Јадар у 
дужини од 8,7 км и Р-452 Зелени Јадар – Скелани у дужини од 1,3 км'', референца бр. 046/15, 
дoдjeљуje се пoнуђaчу JU Institut za ispitivanje materijala i konstrukcija Republike Srpske (IMK RS 
Banja Luka), кao другорангираном пoнуђaчу, зa пoнуђeну циjeну oд 34.000,00 КM (бeз ПДВ-a), 
39.780,00 КM (са ПДВ-ом), пoнудa брoj: 387/15 oд 09.09.2015. гoдинe. 

 
Члaн 2. 

Изабрани понуђач је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана достављања ове Одлуке 
достави оригинале или овјерене копије докумената из члана 45. Закона о јавним набавкама.  

 
Члaн 3. 

Приjeдлoг угoвoра o нaбaвци биће дoстaвљен нa пoтпис изабраном пoнуђaчу у рoку oд 
10 дaнa рaчунajући oд дaнa кaдa су сви пoнуђaчи oбaвjeштeни o избoру другорангираног 
пoнуђaча. 

                                                                                                                                           

Члaн 4. 
Зa извршeњe oвe Oдлукe зaдужуje сe и oвлaшћуje Сектор за техничке послове. 
 

Члaн 5. 
Oвa Oдлукa ће се oбjaвити нa вeб стрaници www.putevirs.com истoврeмeнo сa 

упућивaњeм пoнуђaчимa кojи су учeствoвaли у пoступку jaвнe нaбaвкe, у склaду сa члaнoм 70. 
стaв. 6. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa.  
 

Члaн 6. 
         Oвa Oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и дoстaвљa сe свим пoнуђaчимa кojи су 
учeствoвaли у пoступку jaвнe нaбaвкe, у склaду сa члaнoм 71. стaв (2) Зaкoнa o jaвним 
нaбaвкaмa. 

 

http://www.putevirs.com/
mailto:info@putevirs.com
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Crynaruel,r Ha cHary oee OAlyre, craBrba ce BaH cHare OAnyKa o raa6opy rajnoaorunujer
noHyDaLra 6poj: 02-01-JH-3200/15 o4 08. 10.2015. ro4raHe.

O6pasnorxerbe

KoMr4c ja aa Ha6aeryje AaHa 08.10.2015. roAhHe AocraB na lraperropy t4aajeuraj o paAy ca
npenopyKoM aa ns6op najnoeorunrjer noHyfava Instituta za gratlevinarstvo "IG" d.o.o. Banja Luka
6poj: 02-01-JH-3200/15 oA 07.10.2015. roA He h 3anncHrr o npefneAy r oqjeur nouy4a 6poj: 02-
01-JH-3200/15 oa 06.10.2015. roAhHe y nocrynKy jaeHe Ha6aare ycnyra "crpyvHo-rexHreKor
HaA3Opa HaA 3BODeFbeM pa4oea pexa6rnrraqrje 4rjenoaa perhoHanHrx nrreBa p-453 cpe6peHr,rqa
- 3efleH Ja4ap y AyxaHV o4 8,7 rm u P-452 3eneHh JaAap - CKeraHr y 4rxAHu o4 1,3 xr.l,',
peQepeHqa 6p. 046/15. AilpeKrop Jl-l "llyreara PC" A.o.o. 6ana .[yxa je AaHa 08.10.2015. roA He
AoHuo OMyKy 6poj: 02-01-JH-3200175 o rs6opy najnoaonHrjer noHyfava, Koja je 3aje4Ho ca
o6aajeu:rerueM o rs6opy HajnoeoruHrjer nonyflava 3anrcHhKoM o npefne4y u oqlenr nory4a
AocraBrbeHa cBhM noHyDaq Ma Kojil cy yLtecrBoBan y nocrynKy jaBHe Ha6aere.

[aHa 12.10.2015. ro4rxe najycnjeuHrajra nouyfav Institut za gradevinarstvo "IG" d.o.o. Banja
Luka je nucueuo o6aarjecruo Jfl "flyreara PC" A.o.o. SaFba tlyKa Aa oAycraje oA 3aK.rbyLteFba yroBopa
y npeAMerHoM nocrynKy Ha6aere a6or paHnje npey3er x o6aeega (o6anjeu.rrerse 6poj: Do{GBL{N-
05-3041/15). C o6supor,,r Aa je Hajycnjeunrajra noHyfav o46rao go4jeny yroBopa, flraperrop Jf1
"flyreer PC" n.o.o. 6arua flyra je, y cuaAy ca o4pep6araa qnaHa 72. craB (3) 3arona o jaeHru
na6aarava, 4aHa 15.10.2015. ro4rxe 4orino O4nyry Aa ce yroBop Ao1uJenn ApyropaHr paHoM
nonyfavy, JU Institut za ispitivanje materuala i konstrukcija Republike Srpske (IMK RS Banja Luka),
Kao noHyDaqy.rhja je noHyAa no paHr n cTh oAMax HaKoH noHyAe HajycnjeLlnrajer notyfava.

l4g HaeeAeHhx pa3rora, npuvjenor.r ,rnaHa 70. qnaHa 72. c:,aB (3) ravr<a q) 3aroHa ojaeHrm
Ha6aerar4a qflaHoBa 46. n 48. flpaarrHrra o jaaHuu Ha6aarar4a Jfl "flyrear pc" 4.o.o. Earua
Iyra, o4ryveHo je rao y qnaHy 1. ose O4nyre.

NOYKA O NPABHOM II4JE]ry:

llporua oae O4nyre uoxe ce uejaentn xar6a, HajxacHr,rje y poxy o4 5 (ner) AaHa oA AaHa
nphjeMa oBe OAnyKe.

Xan6a ce nsjaanyje Karqenapr,rjra 3a pa3Marparue xan6r 6ocxe u Xepqeroerne, nfreM
yroBopHor opraHa y nl4caHoj oopMr4 AhpeKrHo, eneKrpoHcKr4M nyreM flr4 npenopyLteHoM
nouraHcKoM nouhJbKoM Ha aApecy: JaBHo npeAFehe "flyreer peny6nr,rrce cpncKe" ApyulrBo ca
orpaHuLreHoM o4roeopnouhy 6arua flyxa, Tpr Peny6nrKe Cpncre B, 78000 Ea|-ba JlyKa.

Xan6a ce noAHocl4 y HajMalbe 3 (rpr) nprar,rjeprca.

loctaeutu:
Ilouyfavy Institut za graclevinarstvo "IG" d.o.o. Banja
llonyfavy "INK Constructor" d.o.o. Banja Luka
noHyDaqy'ROUTING" d.o.o. Banja Luka
llonyfavy IMK RS Banja Luka


