
 

 

Министарство пољопривреде, шумарства 

и водопривреде Републике Српске 

Јединица за координацију пољопривредних пројеката 

Бања Лука 

 

Позив за достављање понуда 

Земља: Република Српска/БиХ 

Пројекат: Пројекат развоја руралног пословања 

Број кредита: 859-ВА 

Назив Уговора: a) „Реконструкција дијела локалног пута, Општина 

Купрес“ (број уговора: APCU/06/C/033-KUP); 

б) „Асфалтирање локалног пута, Општина Рибник“ (број 

уговора: APCU/06/C/035-RIB); 

в) „Асфалтирање локалног пута, Општина Шипово“ (број 

уговора: APCU/06/C/036-SIP); 

г) „Изградња моста, Општина Језерo“ (број уговора: 

APCU/06/C/037-JEZ); 

д) „Изградња локалних путева, Општина Мркоњић Град“ 

(број уговора: APCU/06/C/038-MGR); 

ђ) „Реконструкција локалног пута, Општина Нови Град“ 

(број уговора: APCU/06/C/040-NGR); 

е) „Изградња система за водоснабдијевање, Општина 

Костајница“ (број уговора: APCU/06/C/041-KOS); 

ж) „Асфалтирање локалних путева, Општина Козарска 

Дубица“ (број уговора: APCU/06/C/042-KDU). 

з) „Асфалтирање локалних путева, Општина Оштра 

Лука“ (број уговора: APCU/06/C/043-OSL); 

и) „Асфалтирање локалних путева, Општина Брод“ (број 

уговора: APCU/06/C/046-BRO); 

ј) „Изградња путева и уређење земљишта у туристичкој 

зони, Општина Петрово“ (број уговора: APCU/06/C/047-

PET); 

к) „Реконструкција локалних путева, Општина 

Пелагићево“ (број уговора: APCU/06/C/048-PEL). 

л) „Асфалтирање локалних путева, Општина Вукосавље“ 

(број уговора: APCU/06/C/049-VUK); 

љ) „Изградња система за водоснабдијевање, Општина 

Источни Дрвар“ (број уговора: APCU/06/C/051-IDR). 

1. Република Српска је добила кредит од Међународног фонда за 

пољопривредни развој (IFAD), за потребе трошкова Пројекта развоја 

руралног пословања, и намјерава да дио средстава искористи за плаћање по 

уговорима: 

a) „Реконструкција дијела локалног пута, Општина Купрес“; 

б) „Асфалтирање локалног пута, Општина Рибник“; 
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в) „Асфалтирање локалног пута, Општина Шипово“; 

г) „Изградња моста, Општина Језерo“; 

д) „Изградња локалних путева, Општина Мркоњић Град“; 

ђ) „Реконструкција локалног пута, Општина Нови Град“; 

е) „Изградња система за водоснабдијевање, Општина Костајница“; 

ж) „Асфалтирање локалних путева, Општина Козарска Дубица“; 

з) „Асфалтирање локалних путева, Општина Оштра Лука“; 

и) „Асфалтирање локалних путева, Општина Брод“; 

ј) „Изградња путева и уређење земљишта у туристичкој зони, 

Општина Петрово“; 

к) „Реконструкција локалних путева, Општина Пелагићево“; 

л) „Асфалтирање локалних путева, Општина Вукосавље“; 

љ) „Изградња система за водоснабдијевање, Општина Источни 

Дрвар“. 

2. Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU), при 

Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике 

Српске, позива подобне понуђаче да доставе затворене понуде за: 

а) за реконструкцију дијела локалног пута Ново Село-Шемановци (у 

укупној дужини од 2.000 метара), у општини Купрес, у периоду 

Октобар-Новембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 300.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 2.800.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 250.000. 

б) реконструкцију дијела локалног пута Црквено-Градина (дионица 

Врачар), у општини Рибник, у периоду Октобар 2018.-Јануар 2019. 

године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 120.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.100.000; 
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 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 300.000. 

в) за асфалтирање локалног пута Бaбићи-Подобзир (до засеока Квргићи) 

(у укупној дужини од 3.200 метара), у општини Шипово, у периоду 

Октобар 2018.-Јануар 2019. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 80.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 750.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 200.000. 

г) за изградњу једног моста, на ријеци Пливи, код кућа Качара, у 

општини Језеро, у периоду Октобар 2018.-Фебруар 2019. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 150.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.400.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 170.000. 

д) за изградњу локалног пута у МЗ Обућине (заселак Цвијићи) (у укупној 

дужини од 280 метара), за изградњу локалног пута у МЗ Доњи Гради и 

МЗ Ораховљани (у укупној дужини од 1.100 метара), за изградњу 

локалног пута у МЗ Ступари (у укупној дужини од 1.850 метара), за 

изградњу локалног пута у МЗ Густовари (заселак Новаковићи) (у 

укупној дужини од 1.200 метара), у општини Мркоњић Град, у 

периоду Октобар-Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 210.000; 
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 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 2.000.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 350.000. 

ђ) асфалтирање локалног пута Доњи Дубовик-Босанчићи-Средњи 

Дубовик (у укупној дужини од 506 метара; ширина 3.0 метара), за 

асфалтирање локалног пута Ожеговићи-Богдановићи, дионица 

Таванчић-Богдановићи (у укупној дужини од 500 метара; ширина 3.0 

метара), и за реконструкцију дијела пута Доњи Дубовик-Мали 

Дубовик-Шита, Дионица Школа Мали Дубовик (у укупној дужини од 

500 метара; ширина 3.0 метара), у општини Нови Град, у периоду 

Октобар-Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 220.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 2.000.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 350.000. 

e) за изградњу једног система за водоснабдијевање у селима Горња 

Слабиња и Подошка (у укупној дужини од 4.314 метра), у општини 

Костајница, у периоду Октобар-Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 90.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 790.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 140.000. 

ж) за асфалтирање локалног пута Бјелајци-Блашковци (у укупној дужини 

од 1.100 метара; ширина 3.0 метра) и за асфалтирање локалног пута 

Међеђа-Ријека (у укупној дужини од 1.000 метара; ширина 4.0 метра), 

у општини Козарска Дубица, у временском периоду Октобар-

Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 
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 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 200.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.800.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 300.000. 

з) за асфалтирање Српске улице (у укупној дужини од 785 метара), 

асфалтирање локалног пута Л3 (у укупној дужини од 600 метара), за 

асфалтирање локалног упта Л78 (у укупној дужини од 300 метара), за 

асфалтирање локалног пута Л74 (у укупној дужини од 400 метара), и 

за асфалтирање локалног пута Л50 (у укупној дужини од 610 метара), 

у општини Оштра Лука, у временском периоду Октобар-Децембар, 

2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 150.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.300.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 230.000. 

и) за асфалтирање локалног пута у Клакару Горњем, дионица Доњани-

Прљаче (у укупној дужини од 500 метара), и за асфалтирање локалног 

пута у МЗ Лијешће (у укупној дужини од 1.380 метара), у општини 

Брод, у временском периоду Октобар-Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 100.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.000.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 170.000. 

ј) за уређење двије парцеле и изградњу два пута (Фаза I – уређење 

земљишта површине 2,61ha и изградња два пута у укупној дужини од 
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650 метара и ширине 5 метара; Фаза II – уређење земљишта површине 

1,52ha и изградња пута у укупној дужини од 125 метара и ширине 4,5 

метара), у општини Петрово, у временском периоду Октобар-

Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 150.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.300.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 230.000. 

к) за реконструкцију локалног пута у Марјановићима (у укупној дужини 

од 300 метара), за реконструкцију локалног пута у Радићима (у 

укупној дужини од 700 метара), за реконструкцију локалног пута у 

Подбарама (у укупној дужини од 1.500 метара), за реконструкцију 

локалног пута у Рајковцу (у укупној дужини од 850 метара), и за 

реконструкцију локалног пута у Самаревцу (у укупној дужини од 650 

метара), у општини Пелагићево, у временском периоду Октобар 2018.-

Јануар 2019. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 180.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.700.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 450.000. 

л) за асфалтирање локалног пута у Гнионици (у укупној дужини од 300 

метара), за асфалтирање локалног пута у Јошави (у укупној дужини од 

300 метара), за асфалтирање локалног пута у засеоку Николићи (у 

укупној дужини од 200 метара), за асфалтирање локалног пута у 

Гнионици (у укупној дужини од 200 метара), за асфалтирање локалног 

пута у МЗ Вукосавље (према селу Доњи Пећник) (у укупној дужини 

од 460 метара), за асфалтирање локалног пута у МЗ Вукосавље (у 

укупној дужини од 470 метара), за асфалтирање локалног пута у МЗ 

Вукосавље (према Срећку Никићу) (у укупној дужини од 290 метара), 

за асфалтирање локалног пута у МЗ Вукосавље (у посовној зони) (у 

укупној дужини од 358 метара), и за асфалтирање локалног пута у МЗ 
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Језеро (у укупној дужини од 285 метара), у општини Вукосавље, у 

временском периоду Октобар-Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 170.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 1.600.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 280.000. 

љ) за изградњу једног система за водоснабдијевање у општини Источни 

Дрвар, у периоду Октобар-Децембар, 2018. године. 

Понуђачи морају испунити сљедеће критерије: 

 Одговарајуће лиценце за извођење грађевинских радова; 

 Одговарајуће кључно особље (у складу са условима понудбене 

документације); 

 Одговарајућа техничка опремљеност (у складу са условима 

понудбене документације); 

 Износ ликвидних средстава на располагању: КМ 60.000; 

 Најмањи дозвољени просјечни годишњи промет од грађевинских 

радова у задње три (3) године: КМ 550.000; 

 Специфично искуство: изведена најмање два (2) слична уговора 

са појединачним износом од најмање КМ 150.000. 

3. Процедура надметања ће бити проведена путем процедуре националног 

надметања (NCB) као што је наведено у смијерницама Међународног фонда 

за пољопривредни развој: Project Procurement Guidelines, издање Децембар 

2010. године („Смијернице за набавке“), и отворена је за све подобне 

понуђаче као што је то одређено у смјерницама за набавке. Поред тога, 

молимо Вас да обратите пажњу на параграфe 1.6 и 1.7 који унапред одређују 

политику Банке о сукобу интереса. 

4. Заинтересовани подобни понуђачи могу добити додатне информације у 

Јединици за координацију пољопривредних пројеката; особа: Саша 

Стојаковић; и прегледати понудбену документацију у току радног времена 

(од понедјељка до петка; од 8.00 – 16.00 часова) на доље наведеној адреси. 

5. Комплетна понудбена документација, на једном од службених језика у 

Републици Српској/БиХ, може бити откупљена од стране подобних 

понуђача након достављања писмене пријаве на доље наведену адресу и 

након уплате неповратног износа од КМ 40,00 за сваки комплет докумената. 

Плаћање овог износа ће бити извршено безготовински на сљедећи рачун: 

Корисник: Минист.пољоп.шумар. и водоп.РС – Једин.за 

коорд.пољоп.прој Бања Лука 
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 Број рачуна: 567-241-82000018-54, код Sberbank, Бања Лука. 

Документација ће бити послана путем поште или преузета лично од стране 

понуђача. 

6. Понуде морају бити достављене, на доље наведену адресу, до: 

За уговоре: 

а) APCU/06/C/033-KUP – до 16.10.2018., до 10.00 часова; 

б) APCU/06/C/035- RIB – до 16.10.2018., до 11.00 часова; 

в) APCU/06/C/036-SIP – до 16.10.2018., до 12.00 часова; 

г) APCU/06/C/037-JEZ – до 16.10.2018., до 13.00 часова; 

За уговоре: 

д) APCU/06/C/038-MGR – до 17.10.2018., до 10.00 часова; 

ђ) APCU/06/C/040-NGR – до 17.10.2018., до 11.00 часова; 

е) APCU/06/C/041-KOS – до 17.10.2018., до 12.00 часова; 

ж) APCU/06/C/042-KDU – до 17.10.2018., до 13.00 часова; 

За уговоре: 

з) APCU/06/C/043-OSL – до 18.10.2018., до 10.00 часова; 

и) APCU/06/C/046-BRO – до 18.10.2018., до 11.00 часова; 

ј) APCU/06/C/047-PET – до 18.10.2018., до 12.00 часова; 

к) APCU/06/C/048-PEL – до 18.10.2018., до 13.00 часова; 

За уговоре: 

л) APCU/06/C/04-VUK – до 19.10.2018., до 10.00 часова; 

љ) APCU/06/C/052-DRI – до 19.10.2018., до 11.00 часова. 

Достављање понуда електронским путем неће бити дозвољено. Закашњеле 

понуде ће бити одбачене. Понуде ће бити јавно отворене, у присуству 

овлаштених представника понуђача и било кога ко одлучи да присуствује 

отварању понуда, на доље наведеној адреси: 

За уговоре: 

а) APCU/06/C/033-KUP – 16.10.2018., у 10.05 часова; 

б) APCU/06/C/035-RIB – 16.10.2018., у 11.05 часова; 

в) APCU/06/C/036-SIP 16.10.2018., у 12.05 часова; 

г) APCU/06/C/037-JEZ – 16.10.2018., у 13.05 часова; 

За уговоре: 

д) APCU/06/C/038-MGR – 17.10.2018., у 10.05 часова. 

ђ) APCU/06/C/040-NGR – 17.10.2018., у 11.05 часова; 

е) APCU/06/C/041-KOS – 17.10.2018., у 12.05 часова; 

ж) APCU/06/C/042-KDU – 17.10.2018., у 13.05 часова; 

За уговоре: 

з) APCU/06/C/043-OSL – 18.10.2018., у 10.05 часова; 

и) APCU/06/C/046-BRO – 18.10.2018., у 11.05 часова. 

ј) APCU/06/C/047-PET – 18.10.2018., у 12.05 часова; 

к) APCU/06/C/048-OEL – 18.10.2018., у 13.05 часова; 
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За уговоре: 

л) APCU/06/C/049-VUK – 19.10.2018., у 10.05 часова; 

љ) APCU/06/C/051-IDR – 19.10.2018., у 11.05 часова. 

7. Уз све понуде мора бити достављена изјава о обезбјеђењу понуде. 

8. Адреса која се односи на горе наведено је: 

За: Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU) 

Н/р: Саша Стојаковић, менаџер за набавке 

Адреса: VIII спрат, Канцеларија број 18А 

 Трг Републике Српске 1, Бања Лука 

 Република Српска, БиХ 

Телефон: +387 (0)51/338-352 

 +387 (0)51/338-736 

Факс: +387 (0)51/338-857 

e-mail: s.stojakovic@mps.vladars.net 


