
Јавно предузеће “ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ” 
78000 Бања Лука 
Васе Пелагића бр. 10 
тел. 051/309-128     факс 051/308-316 

Број: 01-345-3981-2/07 
Бања Лука, 25.06.2007. године 
 
Међународни позив на тендер 
 
РЕХАБИЛИТАЦИЈА ПУТЕВА РЕПУБЛИКА СРПСКА 
Босна и Херцеговина 
Република Српска 
Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ 
 
Република Српска (у даљем тексту “промотер”) примила је кредит од Европске 
инвестиционе банке – ЕИБ (у даљем тексту “Банка”) – за рехабилитацију путева у 
Републици Српској. Овај међународни позив на тендер односи се на уговоре за 
рехабилитацију десет различитих путних праваца на магистралним и регионалним 
путевима од примарног државног и међународног значаја у Републици Српској. 
 
Ови уговори укључују рехабилитацију сљедећих путних праваца: 

М4 Приједор-Козарац-Ламовита, 19,2 км, Лот 1 
 М4 Ламовита-Ивањска-Шарговац, 26,7 км, 
Лот 2 М4 Шарговац-Бања Лука (Ребровац), 9,5 км, 

М16.1 Клашнице-Прњавор, 35,9 км, Лот 3 
М16.1/М14.1 Прњавор-Дервента-Дервента 
(Жировина), 33,3 км, 
М17 Шамац-Црквина-Модрича, 20,7 км, Лот 4 
М17 Модрича-Шешлије, 27,5 км, 

Лот 5 М14 Отока-Нови Град, 17,7 км, 
Лот 6 М14.1 Врбашка-Градишка, 7,13 км и 
Лот 7 Р452 Милићи-Дервента-Рудник, 19,0 км. 

 
Извршење уговора је планирано за период од августа 2007 до децембра 2007. 
 
Критеријум за вредновање понуда је најнижа цијена технички задовољавајуће 
понуде, при чему је понуда одговарајућа уколико испуњава захтјеве одређене 
инструкцијама за понуђаче. 
 
Све компаније су позване да учествују у Тендеру. 
 
Заинтересовани понуђачи могу добити више информација и погледати Тендерску 
документацију од:  

Младен Лазендић, Директор 
Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ 
Ул. Васе Пелагића бр.10, 78000 Бања Лука 
Република Српска, Босна и Херцеговина 
тел: +387-51-309128 
факс: +387-51-308316 
e-mail: mlаzendic@putevirs.com 

 
Комплетна Тендерска документација може се преузети од 25. јуна 2007. године 
након предаје пријаве на горе наведену адресу, и након извршене уплате 



неповратних средстава у износу од 300 KM (за сваки појединачни путни правац) на 
сљедећи број рачуна:  

5621008003127453 за домаћу валуту (KM) и 
540000-10252326 за страну валуту, SWIFT код RAZBBA22,  

са назначеним називом пројекта. На захтјев, а по пријему факсом копије потврде о 
извршеној уплати, Тендерска документација се може послати брзом поштом ако је 
тако захтјевано од стране понуђача из његове државе. У том случају промотер не 
сноси никакву одговорност за испоруку. 
 
Гаранција понуде у износу од 40.000 KM (за сваки појединачни путни правац) која 
испуњава све услове наведене у Тендерској документацији мора бити приложена уз 
понуду. 
 
Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком “Понуда за рехабилитацију 
путног правца…” не касније од 06. августа 2007. године у 10:00 по локалном 
времену на сљедећу адресу:  
 

Јавно предузеће „Путеви Републике Српске“ 
Ул. Васе Пелагића бр.10, 78000 Бања Лука 
Република Српска, Босна и Херцеговина 

 
Понуде ће бити отворене одмах,  у присуству представника понуђача који желе да 
присуствују. 


