
Јавно предузеће “ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” 
78000 Бања Лука 
Васе Пелагића бр. 10 

 тел. 051/309-128 факс 051/308-316 

Бања Лука, 3.02.2006. године 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Пројекат: 
ИЗГРАДЊА АУТОПУТА ГРАДИШКА – БАЊА ЛУКА (МАХОВЉАНИ) 

ПОЗИВ ЗА ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈУ 

Овај Позив за претквалификацију прати Опште обавјештење о набавци за овај 
пројекат које је објављено у Procurement Notices 5.03.2004. године и у 
Procurement Opportunities 10.03.2005. године (www.ebrd.com). 

Ј.П. “Путеви Републике Српске” намјерава да искористи плаћања из зајма 
Европске банке за обнову и развој и Европске инвестиционе банке за трошкове 
грађења новог аутопута од Градишке до Бањалуке (аеродром Маховљани). 

Послодавац намјерава да позове претквалификоване фирме и партнерства да 
доставе понуде за сљедеће уговоре који ће се финансирати из дијела овог 
зајма: 

- Уговор 1: Изградња аутопута Градишка-Бања Лука (Маховљани) LOT 1: 
km. 10+254,59 дo km. 20+500; 

- Уговор 2: Изградња аутопута Градишка-Бања Лука (Маховљани) LOT 2: 
km. 20+500 to km. 30+000, плус локални путеви; 

- Уговор 3: Изградња аутопута Градишка-Бања Лука (Маховљани) LOT 3: 
km. 30+000 to km. 36+736,014, плус локални путеви. 

Уговор Дионица Врста пута Главни радови Дужина 
1 km. 10+254,59 

дo km. 20+500 
аутопут Земљани радови 

Асфалтерски радови 
Надвожњаци на локалним 
путевима 
Петља M14.1 
Локални путеви 

10,246 km 
 
 
 
 

3,100 km 
2 km. 20+500 дo 

km. 30+000  
 
 
 

аутопут 
 
 
 

локални 
путеви 

Земљани радови 
Асфалтерски радови 
Мостови 
Петља R477 
Надвожњаци на локалним 
путевима 
Локални путеви  
Рехабилитација/модернизација 
постојећих путева 

9,500 km 
 
 
 
 
 

5,500 km 

3 km. 30+000 дo 
km. 36+736,014 

аутопут 
 
 

локални 
путеви 

Земљани радови 
Асфалтерски радови 
Мостови 
Надвожњаци на локалним 
путевима 
Локални путеви 
Рехабилитација/модернизација 
постојећих путева 

6,736 km 
 
 
 
 

8,300 km 

http://www.ebrd.com/


Претквалификација и надметање за уговоре који ће се финансирати из зајма је 
отворено за фирме и партнерства фирми из било које државе. 

Претквалификациона документација се може добити на доле наведеној адреси 
након плаћања неповратне накнаде у износу 300,00 ЕURO, или еквивалентног 
износа, путем банкарског трансфера за: Развојна Банка Југоисточне Европе, 
рачун бр. 5620990000126594 [KM] или бр. 401540100-410-1813226 [€], 
Swift: RAZBBA 22. 

На основу захтјева, документација се може послати брзом поштом, али се не 
може прихватити одговорност за губитак или касну доставу. Фирме, које 
затраже слање брзом поштом, неће морати поново да плате за слање 
документације на овакав начин. 

Претквалификациона документа морају бити испуњена у потпуности и 
достављена на доле наведену адресу, на или пре 30.03.2006. године. Документа 
која закасне ће бити одбачена и враћена неотворена. 

Заитересоване фирме могу добити више информација, прелгледати, и добити 
претквалификациону документацију на сљедећој адреси:  

Контакт особа: Драган Михајловић, директор 
Ј.П. “Путеви Републике Српске” 

Васе Пелагића 10, 78000 Бања Лука  
Тел: +387-51-309128 
Факс: +387-51-308316  

Email: dmihajlovic@putevirs.com

mailto:dmihajlovic@putevirs.com



