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„АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД 

БАЊА ЛУКА 

 

Број: 583-2/21 

Дана: 29.04.2021. године 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА 

ЗА УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА  

RAPISCAN И МЕТАЛ ДЕТЕКТОРСКИХ ВРАТА 

 

 

У име „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Уговорни орган) 

позивамо Вас да доставите понуду у поступку набавке услуга поправке и одржавања 

рендген уређаја Rapiscan и Метал детекторских врата, предмет набавке број: 583-2/21. 

Процедура јавне набавке ће се провести у складу с Правилником о поступку додјеле 

уговора из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама  (“Службени гласник БиХ“ бр. 

660/16) и овим Јавним позивом (даље у тексту: Позив). 
 

У складу са чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ, („Службени гласник БиХ“ број 

90/14), у овом поступку јавне набавке нема привредних субјеката с којима је Уговорни 

орган у сукобу интереса.  

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 

1.1 Подаци о Уговорном органу: 

Назив Уговорног органа: „Аеродроми Републике Српске“ а.д. Бања Лука 

Адреса: Маховљани бб. 78 250 Лакташи 

(ЈИБ)  4400912460005 

Телефон:  051/535-214 

Web stranica: www.bnx.aero 

 

1.2 Пoдaци o oсoби зaдуженoj зa кoнтaкт 

Кoнтaкт oсoбa: Бранка Медаревић 

Teлeфoн: 00387 51/535-214 

Е-маил: branka.medarevic@bnx.aero 

 

1.3. Подаци о поступку јавне набавке:  

Врста поступка јавне набавке: У складу с Правилником о поступку додјеле уговора о 

услугама из Анекса II Дио Б Закона о јавним набавкама. 

Процијењена вриједност јавне набавке: 15.000,00 КМ . 

Врста уговора: Услуге. 

Период на који се закључује уговор: једна (1) година. 

Критериј за додјелу уговора: Најнижа цијена. 
 

2. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: 

 

2.1. Предмет јавне набавке је  набавка услуга поправке и одржавања рендген уређаја 

Rapiscan и Mетал детекторских врата Метор . 

Ознака и назив из  ЈРЈН: 50000000-5 –Услуге поправке и одржавања. 

http://www.bnx.aero/
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2.2. Наведене услуге поправке и одржавања рендген уређаја Rapiscan и Mетал 

детекторских врата Метор подразумијевају сљедеће: 

 

- Услуге превентивног и интервентног одржавања рендген уређаја Rapiscan  

- 628XR (1комад)  

- 620XR (2 комада) 

- 632DV (1 комада) 

- Метал детекторских врата Метор 6Е, 4 комада 

 

2.3. Рок за пружање услуга и гаранција за пружене услуге 

 

Рок за излазак сервисера на лице мјеста ради утврђивања насталог квара, или отклањање 

квара, не може бити дуже од 48 сати од позива Уговорног органа.  

Предметне услуге ће се вршити на захтјев и уз присуство представника Уговорног 

органа, у периоду у којем се неће нарушити несметано извршавање процеса рада. 

 

Гарантни рок за извршене услуге поправки и одржавања треба да износи најмање 12. 

мјесеци, а за уграђене дијелове, према гаранцији произвођача уграђених дијелова. 

 

2.4. Мјесто пружања услуга 

 

Мјесто пружања услуга је сједиште Уговорног органа у Лакташима, Маховљани бб. 

 

 

3. УСЛОВИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈУ 

 

3.1. Способност обављања професионалне дјелатности (члан 46. Закона) 

 

Што се тиче способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи морају бити 

регистровани за обављање дјелатности која је предмет ове јавне набавке. 

 

У сврху доказивања способности за обављање професионалне дјелатности понуђачи 

требају уз понуду доставити доказ о регистрацији у одговарајућем професионалном или 

другом регистру у земљи у којој су регистровани, или да обезбиједе посебну изјаву или 

потврду надлежног органа, којом се доказује њихово право да обављају професионалну 

дјелатност која је у вези с предметом набавке, и то: 

 

- Понуђач, у сврху доказа о испуњавању услова из члана 46. Закона дужан је доставити 

Актуелни извод из судског регистра или Рјешење о регистрацији, или Изјаву/Потврду 

надлежног органа из које се види да је понуђач регистрован за обављање дјелатности која 

је предмет ове набавке; 

 

Ако је понуђач са сједиштем изван БиХ, треба доставити одговарајући документ који 

одговара захтјеву из члана 46. Закона, а који је издат од надлежног органа, све према 

важећим прописима земље сједишта понуђача, односно земље у којој је регистрован 

понуђач. 

 

Доказ се доставља као оригинал или овјерена копија оригинала, с тим да датум 

издавања оригинала не може бити старији од три мјесеца рачунајући од дана 

достављања понуде. 

У случају да се у понуди не доставе наведени документи у вези способности обављања 
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професионалне дјелатности понуђача (члан 46. Закона), или се не доставе на начин како 

је напријед тражено, понуђач ће бити искључен из даљег учешћа због неиспуњавања 

наведеног услова за квалификацију. 
 

3.2. Техничка и професионална способност (члан 50. Закона) 

 

Што се тиче техничке и професионалне способности понуђачи морају да испуњавају 

сљедеће  услове: 

 

         а) Да је понуђач овлашћен од произвођача Rapiscan као сервисер предметне  

  опреме; 

 

         б) Да посједује важеће Одобрење за дистрибуцију и сервисирање предметне опреме  

  за временски период трајања уговора, издату од Дирекције за цивилно  

  ваздухопловство Босне и Херцеговине. 

  

У сврху испуњавања услова из тачке 3.2. понуђачи су дужни доставити сљедеће  

доказе: 

 

а) Овлашћење издато од произвођача Rapiscan да је понуђач овлашћен за 

сервисирање предметне опреме; 

 

б)   Одобрење, издато од Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и  

     Херцеговине. 

 

 Докази се достављају у оригиналу, или у  форми овјерене копије траженог  

 документа. 

 

Уколико се утврди да у понуди нису достављени наведени докази из ове тачке 

Позива, или се  не доставе на начин како је напријед тражено, понуда ће бити 

одбачена као неприхватљива.   

 

4. ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

 

Понуђачи су обавезни уз понуду доставити сљедећу документацију којом потврђују 

да испуњавају услове тражене Позивом за доставу понуда: 

 

a) Попуњен Образац за понуде који је дат у  документацији Позива (Анекс 1), 

 

б) Понуду сачињену на Обрасцу за цијену понуде коју је понуђач дужан попунити, 

    потписати  и овјерити са цијенама без урачунатог ПДВ-а, посебно исказаним  

    ПДВ-ом и укупном  цијеном с урачунатим ПДВ-ом изражено у КМ или ЕУР, како  

 је дато у  документацији Позива (Анекс 2); 

 

       в) Доказ (документ) о регистрацији у релевантном професионалном или трговачком  

           регистру у земљи у којој је понуђач основао фирму, а којим се доказује његово  

           право да се професионално бави одређеном дјелатношћу која је предмет ове  

           набавке; 

 

г) Овлашћење издато од произвођача Rapiscan да је понуђач овлашћен за  

    сервисирање предметне опреме; 
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д) Одобрење, издато од Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и 

     Херцеговине. 

 

       ђ) Овјерен и попуњен Нацрт Уговора (Анекс 3).  

 

4.1. Критериј за додјелу Уговора  

- Најнижа цијена технички задовољавајуће понуде. 

- Одлука о додјели уговора биће донијета примјеном критеријума “најнижа 

понуђена цијена”, уколико су испуњени сви услови наведени у Позиву. 

 

4.2. Начин достављања понуде, мјесто и рок за пријем понуда 

 

Понуде се припремају и подносе у складу с Позивом Наручиоца и документацијом за 

предметну набавку, у прилогу. Понуђач подноси понуду непосредно или путем 

поште, у затвореној коверти или кутији, овјереној печатом, на адресу: „Аеродроми 

Републике Српске” а.д. Бања Лука, 78 250 Лакташи, Маховљани бб. и то 

најкасније до 14.05.2021. године, до 12,00 часова с назнаком: 

 

„ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РЕНДГЕН 

УРЕЂАЈА РАПИСКАН И МЕТАЛ ДЕТЕКТОРСКИХ ВРАТА БРОЈ: 583-1/21  „НЕ 

ОТВАРАЈ“.  

 

На полеђини (прикладном мјесту) пошиљке мора бити назначен назив и адреса 

понуђача. 

Понуда мора бити затворена на начин да се приликом отварања понуде, може са 

сигурношћу уврдити да се први пут отвара. Понуда са варијантама није дозвољена. 

Благовременим се сматрају понуде које су до истека рока за подношење понуде 

приспјеле на протокол Наручиоца, без обзира на начин и вријеме слања. 

Неблаговремене понуде неће бити разматране, већ ће неотворене бити враћене 

понуђачу, уз назнаку да су неблаговремено приспјеле. 

У року за подношење понуда понуђач може да измијени, допуни или повуче своју 

понуду. Понуђач подноси измјену, допуну или повлачење понуде, на начин који је 

одређен за подношење понуда, на адресу Наручиоца: „Аеродроми Републике 

Српске” а.д. Бања Лука, 78 250 Лакташи, Маховљани бб. с назнаком: 

 

„ИЗМЈЕНА/ДОПУНА/ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГА ОБУКЕ 

ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА РАПИСКАН И МЕТАЛ 

ДЕТЕКТОРСКИХ ВРАТА БРОЈ: 583-1/21 – „НЕ ОТВАРАЈ“.  

 

Наручилац ће након истека рока за пријем понуде/а извршити отварање и анализу 

истих и обавијестити понуђаче о исходу поступка набавке, те Одлуку објавити на 

својој веб страници. 

 

4.3. Рок важења понуда 

 

   Понуде морају важити минимално шездесет (60) дана, рачунајући од истека рока за   

   подношење понуда. 
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                                                                                                                                   АНЕКС  1 

                                                                                                                               

ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДЕ 

 

 

Број набавке: 583-1/21 

Објављено на веб страници Уговорно органа дана 28.04.2021. године. 

 

Број понуде: _______________ 

Датум:  ___________________ 

 

 

УГОВОРНИ ОРГАН: 

 

Назив уговорног органа „АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ АД БАЊА ЛУКА 

Адреса МАХОВЉАНИ ББ 

Сједиште 78 250  ЛАКТАШИ 

 
(уколико се ради о заједничком поступку јавне набавке уписују се називи свих уговорних органа 

који учествују у поступку са назнаком ко је централни уговорни орган) 

 

ПОНУЂАЧ (ако се ради о групи понуђача, у рубрици за члана групе потребно је навести назив 

члана групе, адресу и ЈИБ, а остали наведени подаци се односе на овлаштеног представника 

групе): 

 

Назив и сједиште понуђача 

(овлаштени представник групе 

понуђача) 

 

Назив, адреса и ЈИБ за сваког члана 

групе понуђача  

(уколко се ради о групи понуђача) 

 

 

Адреса 

 

 

ИДБ/ЈИБ 

 

 

Број жиро рачуна 

 

 

Да ли је понуђач у систему ПДВ-а 

 

 

Адреса за доставу поште 

 

 

Е-маил 

 

 

Контакт особа 

 

 

Број телефона 

 

 

Број факса 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА  

 

1. Прегледали смо и прихватамо у потпуности садржај документације Јавног позива број: 

583-1/21 од 28.04.2021. године. Овом Изјавом прихватамо одредбе наведене у Јавном 

позиву у цијелости, без икаквих резерви или ограничења у пружању услуга поправке и 

одржавања рендген уређаја Рапискан и Метал детекторских врата Метор, наведених у 

вашем Јавном позиву. 

 

2. Нудимо пружање услуга, у складу с условима из Јавног позива, критеријима и 

утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења, тј. како је дато у Обрасцу за 

цијену понуде, Анекса 2. 

 

3.Укупна вриједност наше понуде без урачунатог ПДВ-а за услуге поправке и одржавања 

рендген уређаја Рапискан и Метал детекторских врата Метор, према спецификацији из 

Анекса 2. износи: 

 

Цијена наше понуде (без ПДВ-а) је _______________ (KM) ________________ EУР 

 

(словима: _____________________________ ) 

 

Попуст који дајемо на цијену(___%)___________ (KM) _________________ ЕУР 

 

(словима: ___________________________________ ) 

 

Цијена наше понуде, с укљученим попустом без ПДВ-а је ____________(КМ)  

 

____________ ЕУР 

 

(словима: __________________________________________ ) 

 

Цијена наше понуде с ПДВ-ом је __________________ (КМ) __________________ ЕУР 

 

(словима: ____________________________________________ ) 

 

 

4. Ова понуда важи 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.  

 

5. Понуђач је упознат, прихвата и доставља све доказе који су захтијевани и наведени у 

Јавном позиву. 

 

6. Понуђач је упознат и прихвата сва права и обавезе утврђене у Нацрту Уговора који је 

дат у прилогу, Анекс 3. 

 

Уз понуду је достављено сљедеће: 

 

Попис достављених докумената: 

 

1. _________________________________________________________ 

 

2. _________________________________________________________ 
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3. _________________________________________________________ 

 

4. _________________________________________________________ 

 

5. _________________________________________________________ 

 

6. _________________________________________________________ 

 

7. _________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Мјесто и датум, ______________________ 

 

 

 

 

     

                                                                                           М.П.              ПОНУЂАЧ: 

 

 

                                                                                                           _______________________ 
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АНЕКС 2. 

                                                  ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ 

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА: ________________________________________ 

 

Број понуде: _______________________ 

 

Дана: ____________________________ 
 

 

Р.

б. 

 

 

Назив и опис услуге  

 

Једин. 

мјере 

 

Количи

на 

Јединична 

цијена без 

ПДВ-а у 

КМ или 

ЕУР 

Укупна цијена 

без ПДВ-а у 

КМ или ЕУР 

 

1. 

Пружање услуга превентивног и 

интервентног одржавања рендген 

уређаја RAPISCAN: 

- 628 XR  (1 комад) 

- 620 XR  (2 комада) 

- 632 DV (1 комад) 

 

комад 
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2. Пружање услуга превентивног и 

интервентног одржавања метал 

детекторских врата – Метор 6E 

комад  4   

 

                                              УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а: 

  

 

                                                                           ПОПУСТ ___% 

 

  

                УКУПНА ЦИЈЕНА С ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   

 

                  УКУПНА ЦИЈЕНА С ПОПУСТОМ И ПДВ-ом: 

  

 

 

 

Цијена једне ванредне интервенције за предметну опрему износи ____________ ЕУР.                                                                      

 

Рок плаћања: ______ дана од дана уредно извршене услуге и пријема фактуре. 

 

Рок извршења услуге: ________ сати од достављеног захтјева Корисника услуга. 

 

Гарантни рок:  ________ мјесеци од дана обављене услуге.  

 

 

 

Потпис понуђача 

 

______________________ 
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                                 АНЕКС 3.  

НАЦРТ УГОВОРА           

 

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА  

ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА РЕНДГЕН УРЕЂАЈА  

РАПИСКАН И МЕТАЛ ДЕТЕКТОРСКИХ ВРАТА 

 

 

Закључен у Бањој Луци дана ________.2021. године између : 

 

 

1. ''АЕРОДРОМИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ'' АД Бања Лука, Маховљани бб, 

Лакташи које заступа Милан Рачић, в.д. директор уз супотпис Весне Мирјанић, 

JИБ:  4400912460005, трансакцијски рачун: 555-10000240689-66, отворен  код 

Нове Банке а.д. Бања Лука, (даље у тексту: Корисник услуга), с једне стране    и 

 

2. ______________________________________, адреса ________________ ЈИБ: 

_______________, кога заступа ________________, директор, трансакцијски рачун 

број ___________________, SWIFT: _________ (у даљем тексту: Давалац 

услуга), с друге стране 

 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Превентивно и интервентно одржавање рендген уређаја  

      и МД врата 

 

 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је превентивно и интервентно одржавање рендген уређаја и МД 

врата, замјена резервних дијелова и активности код превентовног и интервентног 

одржавања и то: 

 

- Рендген уређај RAPISCAN   628XR       (1 комад) 

- Рендген уређај RAPISCAN   620XR       (2 комада) 

- Рендген уређаја RAPISCAN 632DV       (1 комад) 

- Метал детекторска врата – Метор 6Е    (4 комада) 

 

у периоду од једне (1) године. 

 

Основ за реализацију овог Уговора је проведени поступак јавних набавки путем Јавног 

позива број 583-2/21 од 26.04.2021. године, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, 

(„Сл. гласник БиХ“ бр.39/14), Одлукa о покретању поступка број 583/21 од 22.04.2021. 

године, Одлука о избору најповољнијег Понуђача број _____/21 од _____.2021. године, 

Понудa Даваоца услуга број ______ од ______.2021. године, заведена код Корисника 

услуга под бројем 01-_____/21 од _____.2021. године. 

 

Наведени акти чине саставни дио овог Уговора. 

 

Члан 2. 

Давалац услуга се обвезује да ће на предметном систему обухваћеном овим Уговором у 

склопу превентивног одржавања одрадити један (1) превентивни годишњи преглед, једну 



 

11 

 

(1) обнову обуке корисника и једну (1) интервенцију у случају неправилности у раду 

уређаја.  

 

Мјесто извршења услуга је сједиште Корисника услуга у Лакташима, Маховљани бб.  

 

Члан 3. 

У случају да у току трајања овог Уговора Корисник услуга буде имао потребу за више од 

једне (1) ванредне интервенције на предметној опреми, Давалац услуга ће примјенити 

цјеновник за ванредне интервенције дат у Обрасцу за цијену понуде. У том случају 

уговорне стране ће настале потребе регулисати Анексом овог Уговора.  

 

Члан 4. 

Уколико се превентивним одржавањем утврди да је услијед откривеног недостатка, 

сметње или грешке у опреми потребно замијенити одређени дио Система новом 

опремом/дијеловима, измјена ће се извршити без накнаде уколико је недостатак, сметња 

или грешка на опреми покривена гаранцијом. 

Уколико је до недостатка, сметње или грешке дошло због квара који није покривен 

гаранцијом, замјена покварене опреме/дијелова новом се наплаћује. Утрошени рад и 

путни трошкови не наплаћују се посебно, односно обухваћени су цијеном из члана 4. 

овог Уговора. 

Члан 5. 

Укупна вриједност овог Уговора износи _______________ КМ (словима: 

__________конвертибилнихмарака и 00/100), без ПДВ-а, односно __________ EUR. 

 

Понуда с јединичним цијенама је саставни дио овог Уговора. 

  

     Члан 6. 

Потписивањем овог Уговора Давалац услуга преузима обавезу да континуирано и према 

указаној потреби Корисника, за његов рачун и његове потребе, врши услуге 

превентивног и интервентног одржавања уређаја из члана 1. овог Уговора, поступајући 

са пажњом доброг стручњака, узимајући у обзир специфичности које поизилазе из 

обављања  предметних услуга, а све у складу са својом Понудом број _________ од 

_____.2021. године која чини саставни дио Уговора. 

 

   Члан 7. 

Давалац услуга се обавезује да ће приликом замјене потребних дијелова користити 

искључиво оригиналне дијелове. Гарантни рок за пружање услуга је 12. мјесеци, а за 

уграђене дијелове, према гаранцији произвођача уграђених дијелова. 

 

Давалац услуга се обавезује да ће опрему из члана 1. овог Уговора одмах, а најдуже у 

року 48 сати по позиву Корисника узети у рад и у најкраћем року извршити све потребне 

интервенције. 

 

  Члан 8. 

Давалац услога гарантује квалитетно извршење услуга у складу са техничким 

стандардима, а грешке због погрешног или непотпуног сервисирања, односно извршења 

услуге, извршиће се додатном или поновљеном услогом, бесплатно. 
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Члан 9. 

Давалац услуга одговара Кориснику услуга за сву штету коју проузрокује с намјером или 

без намјере, до износа стварне штете. Одговорност за штету утврђује се у складу са 

Законом о обликационим односима Републике Српске. 

 

Члан 10. 

Ако Давалац услуга касни са извршењем редовног сервиса више од 2 дана, обавезан је да 

Кориснику услуга плати уговорену казну од 2% вриједности неизвршених услуга за 

сваки дан закашњења, а уколико укупна казна у току извршења уговора пређе износ од 

10% од укупне вриједности уговора, Корисник услуга може једнострано раскинути 

Уговор. 

 

Одредбе предходног става се не примењују, ако је закашњење у извршењу услуга 

проузроковано неблаговременим обезбеђивањем услова од стране Корисника услуга, за 

несметано извршење уговорених обавеза Даваоца услуга и у случају немогућности 

испуњења Уговора према Закону о облигационим односима. 

 

Члан 11. 

Давалац услуга се обавезује да ће за цијело вријеме трајања овог Уговора имати важеће 

Одобрење за дистрибуцију и сервисирање предметне опреме које издаје Дирекција за 

цивилно ваздухопловство БиХ (BHDCA). 

Уколико у неком периоду трајања овог Уговора Давалац услуга не буде имао важеће 

Одобрење из става 1. овог члана, па Корисник услуга због тога претрпи штету, Давалац 

услуга се обавезује да насталу штету надокнади Кориснику услуга у цијелости.   

 

Члан 12. 

Услуге из члана 1. овог Уговора, Корисник услуга је обавезан платити у року 

____________ дана од дана обављених услуга и пријема фактуре. 

Наведене цијене у Понуди Даваоца услуга су фиксне и не могу се мијењати у 

периоду трајања овог Уговора. 

Укупна плаћања по основу овог Уговора не смију прећи процијењену вриједност 

предмета набавке у току трајања овог Уговора. 

 

Члан 13. 

Oвaj Уговор може престати због неизвршавања обавеза уговорних страна, као и због друтих 

околности предвиђених позитивним прописима за ову врсту посла, не нарушавајући већ 

договорен термин извршења и плаћања специфираних или већ договорених услуга. 

 

У случају раскида Уговора због повреде или неизвршавања уговорених обавеза од стране једне 

од уговорних страна, друга страна има право на накнаду штете. 

Раскид Уговора врши се у писаној форми, уз отказни рок  од 15 дана. 

 

Уговор се може раскинути и споразумом уговорних страна уз отказни рок од 15 дана 

који тече од пријема писане обавијести о споразумном раскиду. 
 

У сваком случају престанка овог Уговора, свака уговорна страна је дужна  прије раскида 

Уговора измирити све доспјеле обавезе по овом Уговору. 
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Члан 14. 

Уговор се закључује на период од једне (1) године, рачунајући то од дана потписивања 

овог Уговора. 

 

Уговор се сматра закљученим када га потпишу овлашћени представници уговорних 

страна на темељу сагласности воља. 

 

Члан 15. 

Уколико након склапања овог Уговора наступе околности које уговорне стране нису 

могле предвидјети, избјећи или отклонити, а исте спречавају извршење Уговора, 

уговорне стране могу писаним путем дозволити продужење рока за извршење уговорне 

обавезе за вријеме трајања тих околности. 

 

Члан 16. 

Све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима Републике Српске. 

 

Члан 17. 

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће рјешавати споразумно, у 

супротном уговара се надлежност Окружног привредног суда у Бањој Луци. 

 

Члан 18. 

Овај Уговор је рађен је у четири (4) истовјетна примјерка од којих свака уговорна страна 

задржава по два (2) примјерка за своје потребе. 

 

ЗА ДАВАОЦА УСЛУГА           ЗА КОРИСНИКА УСЛУГА 

                                 ВД ДИРЕКТОРА 

_____________________     

                                    ________________________ 

                                    Милан Рачић, дипл.инж. 

 

                               _________________________ 

                       Весна Мирјанић, дипл.еко. 

 

Својим потписом понуђач је сагласан с битним елементима наведеним у овом 

Нацрту Уговора. Коначни текст Уговора ће се прецизирати у складу с понудом и 

захтјевом. 

 

Мјесто и датум: 

 

Овјерен потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 

(Потписан и овјерен, овај документ обавезно доставити уз понуду).  


