
На основу члана 7. и 11.  Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 
Републике Српске“, број:124/11), Одлуке Скупштине општине Козарска Дубица 
(„Службени гласник општине Козарска Дубица“, број: 02/16 ) и члана 54, алинеја 5 
Статуа општине Козарска Дубица  („Службени гласник општине Козарска Дубица“, 
број 03/14 ), Начелник општине Козарска Дубица, расписује: 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПОВЈЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ  РЕКОНСТРУКЦИЈЕ, УПРАВЉАЊА И 

ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ            
КОЗАРСКА ДУБИЦА У ЛЕД ТЕХНОЛОГИЈИ 

 
 
 
I ПРЕДМЕТ 
   Позивају се сва правна лица која су регистрована код надлежаног суда да доставе 
понуду за обављање комуналне дјелатности реконструкције, управљања и одржавања 
јавне расвјете на подручју општине Козарска Дубица. 
 
 
II ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ДАЈЕ НА УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ 
   Комунална дјелатност, односно реконструкција, управљање и одржавање јавне 
расвјете повјерава се на период од 10 година. 
Давалац услуге дужан је да комуналне објекте из тачке 1. овог позива експлоатише 
рационално и економично, одржавајући их у исправном стању. 
Послије истека рока на који је уговор закључен, Давалац услуга је дужан да Општини 
преда јавну расвјету у функционалном и исправаном  стању. 
Уколико у току уговорног односа кривицом Даваоца услуга дође до раскида уговора 
или протекне рок на који је уговор закључен, Давалац услуга нема право на поврат 
средстава уложених у објекте, опрему и уређаје. 
 
 
III  ЦИЈЕНА 
   Обављање комуналне услуге – реконструкције, управљања и одржавања јавне 
расвјете у ЛЕД технологији повјерава се другом субјекту. 
Општина ће даваоцу услуга плаћати: 

- Трошкове реконструкције јавне расвјете на подручју цијеле општине, 
постављањем нових расвјетних тијела у ЛЕД технологији 

- Трошкове одржавања јавне расвјете на годишњем нивоу, 
 
 
IV МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ  И ДРУГИ УСЛОВИ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, 
УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 
   Давалац услуга је дужан да замијени сва расвјетна тијела, укупно 3 200 расвјетних 
тијела на подручју општине Козарска Дубица са новим расвјетним тијелима у ЛЕД 
технологији одговарајуће снаге и јачине свјетлости. 
Давалац услуга је дужан да одржава сва расвјетна тијела тако да отклони све кварове 
или замијени неисправна расвјетна тијела у року од 48 часова од настанка квара, у 
противном општина имa право на обрачун казне за сваки дан кашњења чије висина ће 
бити регулисана уговором. 



Давалац услуга је дужан обезбиједити програм за праћење рада свих расвјетних тијела 
на подручју општине, који ће омогућити контролу рада и јачине свих расвјетних тијела. 
Давалац услуга је дужан да обезбиједи рад јавне расвјете континуирано у складу са 
временским условима. 
Давалац услуга је дужан да врши текуће одржавање расвјетних тијела. 
Лампе морају исупњавати стандарде: 

- ENEC – European Norm Electrical Certfification (безбједност електричног 
производа) 

- IP 66 
- IK 09 

CE – „Conformite  europeenne“ (eнг. European Conformity) и предсртавља ознаку 
произвођача да је производ у складу са смјерницама ЕУ и одговарајућим 
Европским нормама на које се позивају смјернице  

- SIST EN 13 201 – улична расвјета 
 
V  БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА 
   Оригинално писмо о намјерама пословне банке за издавање мјеница као гаранцију за 
добро извршење посла у износу од 5% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а 
Мјеницу у износу од 5% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а са роком важења 30 
дана дужим од дужине трајања понуђеног рока извршења радова 
Мјеницу у износу од 3% од укупне понуђене цијене без ПДВ-а са роком важења понуде  
 
 
VI ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
   Сви заинтересовани учесници требају доставити слиједећа документа: 

- Понуду, потписану од стране овлаштене особе и овјерену печатом понуђача, 
- Актуелни извод из судског регистра о регистрацији правног лица не старије од 

три (3) мјесеца од дана подношења пријаве, 
- Идентификациони број пореског обвезника, 
- Овјерен потпис лица овлаштеног за заступање (образц ОП) 
- Оригинал или овјерeна копија доказа о уплати депозита  у висини од 1.000,00 

КМ накнаде за повјеравање послова комуналне дјелатности и накнаде за 
кориштење објеката и уређаја на жиро-рачун број: 551 0240002143572 – депозит 
по јавном позиву за повјеравање обављања комуналне дјелатности, 

- Доказ о измиреним обавезама, 
- Потврда о ликвидности трансакционих рачуна понуђача у пословним банкама, 
- Извод из судског регистра или ако није онда еквивалентни документ који издаје 

надлежни судски или орган управе у РС, БиХ или земљи поријекла из које 
понуђач долази у циљу доказивања да није под стечајем или пред ликвидацијом 
(не старије од 3 мјесеца) 

- Извод из судског регистра или ако није могуће еквивалентни документ који 
издаје надлежни судски орган управе РС, БиХ или земљи поријекла из које 
понуђач долази да у циљу доказивања да није осуђен судском пресудом  за 
кршење закона у смислу његовог пословног понашања у периоду од пет (5) 
година прије достаљања понуде у РС, БиХ или у земљи у којој је регистрован 
(не старије од 3 мјесеца) 

- Увјерење издано од овлаштеног органа у РС, БиХ, или у земљи поријекла у 
циљу доказивања да је измирио све обавезе у вези са плаћањем доприноса (не 
старије од 3 мјесеца) 



- Увјерење издано од овлаштеног органа у РС, БиХ или у земљи поријекла у циљу 
доказивања да је измирио све обавезе у вези са плаћањем пореза, а које обухвата 
директне и индиректне порезе у складу са релевантним законским одредбама у 
РС, БиХ или земљи поријекла (не старије од 3 мјесеца) 

- Овјерана фотокопија завршног рачуна правног лица за 2015 годину, као доказ о 
њиховом економском стању које гарантује успјешну реализацију уговора 

- Сертификати о траженим стандардима 
 
VII КРИТЕРИЈИ ЗА ИЗБОР ПОНУЂАЧА 
   Разматраће се све благовремено приспјеле понуде које садрже прихватљиво рјешење 
у погледу стандарда енергетске ефикасности и квалитете расвјетних тијела у ЛЕД 
технологији. 
Најповoљнија понуда ће се дефинисати на слиједећи начин: 

- Најмањи мјесечни износ одржавања 
- Гарантни рок за расвјетна тијела и даљинско управљање 
- Бескаматно финансирање пројекта (отплата кроз годишњу уштеду) 
- Појединачна wi fi контрола сваког расвјетног тијела 
- Заштита од удара грома  
- Гаранција на цијелу лампу   
- Референс листа са истим или сличним пословима са лед технологијом у 

последње 3 године 
- Грејс период 
- Гаранција да ће јачина свјетлости бити константна у периоду од 10 година 

 

Јавно надметање ће се одржати уколико буде благoврeмено достављена најмање  једна 
понуда. 
 
 
VIII НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА 
   Поступак се спроводи прикупљањем писаних понуда које се достављају лично у 
Општинску управу општине Козарска Дубица или путем поште на адресу: Светосавска 
бр.5, 79240 Козарска Дубуица. Понуде морају бити запримљене на протоколу 
Општинске управе до 06.06.2016.године у 12 часова. 
Писане понуде се достављају у затвореној коверти са обавезном назнаком „Пријава на 
јавни позив за прикупљање писаних понуда за обављање комуналне дјелатности 
реконструкције и одржавања јавне расвјете на подручју општине Козарска Дубица“. 
Јавни позив је објављен на огласној табли општине Козарска Дубица, веб страници 
општине Козарска Дубица и у два дневна листа "Еуро Блиц" и "Независне новине". 
Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана објављивања 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
 
Понуда треба да садржи слиједеће: 
1. Образац бр. 1  
- елаборат о понуди 
- основне податке о понуђачу: назив, адреса, број телефона, име и презиме контакт 
особе, 
- понуђену висину инвестиционог улагања (у КМ) 
- гарантни рок за расвјетна тијела 
- референс листу 
- годишње трошкове одржавња 



- модел техничког рјешења. 
 
2. План инвестиционог улагања и динамику релизације. 
 
3. Сертификате о стандардима:: 

- ENEC – European Norm Electrical Certfification  
- ЕN 62471:2008  
- CE – стандард Европске уније да су производи прилагођени за кориштење у ЕУ 
- SIST EN 13 201 –  

 
 
Понуда и сви документи морају бити са понудом написани на једном од службених 
језика у Босни и Херцеговини. 
На захтјев заинтересовних лица контакт особа испред општине ће доставити образац 
понуде. 
 
IX ВРИЈЕМЕ И МЈЕСТО ОТВАРАЊА ПОНУДА 
   Отварање понуда достављених на јавни позив ће обавити Комисија за избор 
најповољнијег понуђача, а одржаће се у просторијама општине Kозарска Дубица дана 
06.06.2016. године у 13 часова. 
 
X НАЧИН И РОК ОБЈАВЉИВАЊА РЕЗУЛТАТА 
   Након отварања достављених понуда Комисија за избор најповољнијег понуђача ће 
утврдити резултате спроведеног поступка и донијети Одлуку о избору најповољнијег 
понуђача, коју ће објавити на огласној табли општине Козарска Дубица у року од 7 
дана од дана отварања понуде. 
 
  
XI ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА 
   Са учесником чија понуда буде најповољнија, а на основу Одлуке о избору 
најповољнијег понуђача, закључиће се уговор у року од петнаест (15) дана од дана 
достављања обавјештења о резултатима предметног поступка јавног надметања. 
Уговор се закључује на период од 10 година. 
 
XII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
   Инсталације и расвјетнa тијела јавне расвјете се могу погледати сваки радни дан од 
08.00 до 15.00 часова. 
За све додатне информације, сви заинтересовани учесници могу добити у општинској 
управи општине Козарска Дубица, телефон: 052/416-027 контакт особа: Бабић Даријан. 
 
 
 
 Датум: 05.05.2016. године      
 Број: 01-103-2/16 
 
                                                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                            КОЗАРСКА ДУБИЦА 
                                                                                          ______________________ 
                                                                                          Миле Злојутро, дипл. екон. 

 


