
 
Јавнп предузеће „ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука, на пснпву члана 20. и 25. Статута Предузећа и 
закључка Назпрнпг пдбпра брпј 011-1104/21 пд 14.09.2021.гпдине, упућује: 
 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за подношење пријава/понуда за збрињавање депонијског гаса 

 

Ппзивају се сва заинтереспвана дпмаћа или страна правна и/или физичка лица кпја 
пбављају ппслпвну дјелатнпст у свпјству предузетника (у даљем тексту: Ппнуђач) да 
ппднесу пријаву за учешће у ппступку избпра партнера (у даљем тексту: Партнер) за 
збриоаваое деппнијскпг гаса пд ЈП „ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука на ппдручју регипналне 
деппније у Рамићима (Баоа Лука).  
 
I  Увпд  
 
Јавнп предузеће „ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука у пквиру система за прикупљаое и управљаое 
птпадпм, испуоава циљеве и функције из члана 3. и члана 4. Угпвпра п псниваоу 
пбављајући дјелатнпсти за кпје је регистрпванп, са циљем пствариваоа прихпда и 
самппдрживпг екпнпмскпг ппслпваоа.  
 
Управљаое „ДЕП-ОТ“-пм, кап јавним предузећем на свим нивпима пдвија се у нпвим 
екпнпмским услпвима ппслпваоа кпји намећу све веће кприштеое савремених 
инструмената ппслпваоа, штп ппдразумијева кприштеое бпље технике и технплпгије, у 
складу са савременим дпстигнућима у пбласти прераде и пдлагаоа птпада. 
 
ЈП „ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука, впдећи рачуна п јавнпм интересу и ппсебнп п интересу 
заштите живптне средине и пдгпвпрнпг ппслпваоа, пдлучип је да ппбпљша начин на кпји 
се врши збриоаваое деппнијскпг гаса кпји у тпку ппступка збриоаваоа птпада 
спаљиваоем настаје на Деппнији у Рамићима-Баоа Лука.  
 
II Збриоаваое деппнијскпг гаса 
 
 ЈП „ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука управља деппнијпм у Рамићима (Баоа Лука) за пдлагаое 
кпмуналнпг и неппаснпг индустријскпг птпада, у кпјпј се збриоава прикупљени птпад. 
Третманпм птпада на деппнији дплази и дп ствараоа деппнијскпг гаса , збпг чега ЈП„ДЕП-
ОТ“д.п.п. Баоа Лука расписује јавни ппзив за правнпг субјекта кпји ће вршити 
збриоаваое деппнијскпг гаса, уз мпгућнпст искприштаваоа прикупљенпг деппнијскпг 
гаса и прпизвпдое енергије из тпг гаса на начин кпји пбезбјеђује пптималну кприст за тпг 
правнпг субјекта кап пптенцијалнпг Партнера и ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука.  
Отпадни гас кпји настаје кап нуспрпдукт збриоаваоа птпада  има карактер ппаснпг гаса 
збпг чега је неппхпднп да се пбезбиједи адекватна стручна и техничка псппспбљенпст 
пптенцијалнпг Партнера.  
 



Ппвршина санитарне касете на кпјпј је деппнпван птпад је пкп 5 ha и прпцјеоује се да је 
пд 2014. дп 1.10.2021. деппнпванп пкп 723 380 тпна мијешанпг кпмуналнпг птпада. 
Прпсјечни састав деппнпванпг птпада приказан је у табели 1. 
 
Табела 1. Састав кпмуналнпг птпада на баоалучкпј деппнији (у %) (Еурп-Инспект, 2016) 

 Средоа вриједнпст Минимум Максимум 

Папир и картпн 25,92 22,25 30,32 

Метал 4,02 1 6,11 

Лименке 3,6 2,18 6,46 

Пластика 5,15 3,28 7,32 

Гума 0,51 0,17 1,09 

Фплија 3,34 2,55 4,18 

ПЕТ 3,05 1,85 4,48 

Органски птпад 31,14 24,63 37,86 

Дрвп 4,25 3,29 5,54 

Текстил 2,27 0,87 3,26 

Стаклп 3,91 2,02 6,26 

Грађевински птпад 2,78 0,38 4,35 

Анимални птпад 2,38 0,15 5,12 

Електрпнски птпад 1,27 0,12 2,68 

Осталп 6,41 3,04 10,07 

 

Гас се сакупља из тијела деппније, прекривенпг непрппусним слпјем, крпз ппдземне 
перфприране цијеви кпје су дип гаспвпда. Сакупљени гас се дпвпди дп бакље гдје се 
спаљује. Тренутни прптпк гаса се креће пкп 300 m3/h. Кпнцентрација CH4 на улазу у бакљу 
креће се пкп 30%. 
 
III Услпви за учешће 
 
Правп на ппднпшеое пријава имају заинтереспвана лица кпја су пптписала Изјаву п 
чуваоу ппвјерљивих ппдатака и кпји испуоавају сљедеће квалификаципне услпве:  
 

1) правп да пбавља дјелатнпст кпја је у вези са Јавним ппзивпм; 
2) да пптенцијални Партнер није у кривичнпм ппступку псуђен правпснажнпм пресудпм 

за кривична дјела прганизпванпг криминала, кпрупцију, превару или праое нпвца, у 
складу с важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или држави у кпјпј је 
регистрпван;  

3) укпликп је пптенцијални Партнер правнп лице регистрпванп кпд надлежнпг пргана у 
Бпсни и Херцегпвини испунип пбавезе у вези с плаћаоем пензипнпг и инвалидскпг 
псигураоа и здравственпг псигураоа, у складу с важећим прпписима у Бпсни и 
Херцегпвини пднпснп прпписима земље у кпјпј је регистрпван;  

4) да је пптенцијални Партнер испунип пбавезе у вези с плаћаоем директних и 
индиректних ппреза, у складу с важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или 
држави у кпјпј је регистрпван;  



5) да пптенцијални Партнер није ппд стечајем или је предмет стечајнпг ппступка, псим у 
случају ппстпјаоа важеће пдлуке п пптврди стечајнпг плана или је предмет ппступка 
ликвидације, пднпснп у ппступку је пбустављаоа ппслпвне дјелатнпсти, у складу с 
важећим прпписима у Бпсни и Херцегпвини или држави у кпјпј је регистрпван;  

6) да пптенцијални Партнер има искуствп, пднпснп правни, финансијски и ппслпвни 
капацитет у вези са предметним Јавним ппзивпм;  

7) да ппсједује пдгпварајуће капацитете и искуствп неппхпднп за реализацију ппслпва 
дефинисаних пвим Јавним ппзивпм; 

8) Да је у задое 3 гпдине пстварип минималан укупан гпдишои прихпд пд БАМ 
3.000.000,00 БАМ (ријечима: три милипна); 

9) да је у ппсљедоих 10 гпдинa изградип или управља са најмаое 2 кпгенерацијска 
ппстрпјеоа у укупнпј инвестицијскпј вриједнпсти минималнп 2.000.000 БАМ;  

10) да ппсједује важећу дпзвплу за пбављаое дјелатнпсти прпизвпдое електричне 
енергије издату пд стране Регулатпрне агенције за енергетику тп јест сагласнпст у 
складу са прпписима Републике Српске за прпизвпдоу електричне енергије или друге 
енергије;  

 
Пријаву дпставља пптенцијални Партнер кпји мпра испунити гпре наведене и пстале 
услпве дефинисане у пвпм Јавнпм ппзиву, сампсталнп, у кпнзпрцијуму/партнерству или 
заједнп са аутпризпваним ппдизвпђачима.  
 
Ппд аутпризпваним ппдизвпђачем ппдразумијева се ппдизвпђач кпјег пптенцијални 
партнер намјерава ангажпвати ради реализације прпјекта из пвпг Јавнпг ппзива, а кпји 
има пдгпварајућу аутпризацију за вршеое пптребних радпва/услуга. 
 
IV  Пптребни дпкументи – дпкази п квалификпванпсти 
 
Пптенцијални партнери треба да дпставе пдгпварајуће дпказе п испуоенпсти 
квалификаципних услпва какп се навпди у наставку Јавнпг ппзива.  
 
А. Правни капацитет 
У сврху дпказа п испуоаваоу услпва прпписаних пвим Јавним ппзивпм пптребнп је 
дпставити: 
 
1. Дпказ п регистрацији у пдгпварајућим прпфесипналним или другим регистрима државе 
у кпјпј су ппнуђачи тп јест пптенцијални Партнери регистрпвани или да псигурају ппсебну 
изјаву или пптврду надлежнпг пргана кпјпм се дпказује оихпвп правп да пбављају 
прпфесипналну дјелатнпст кпја је у вези са предметпм Јавнпг ппзива: 
2. Увјереое надлежнпг суда кпјим дпказује да ппнуђач, кап и оегпвим закпнским 
заступницима, у кривичнпм ппступку није изречена правпснажна пресуда кпјпм је псуђен 
за кривичнп дјелп учешћа у криминалнпј прганизацији, за кпрупцију, превару или праое 
нпвца;  
3. Увјереоа надлежних институција кпјима се пптврђује да је ппнуђач измирип дпспјеле 
пбавезе, а кпје се пднпсе на дппринпсе за пензипнп и инвалидскп псигураое и 
здравственп псигураое;  
4. Увјереоа надлежних институција да је привредни субјекат/ппнуђач измирип дпспјеле 
пбавезе у вези са плаћаоем директних и индиректних ппреза;  



5. Увјереое надлежнпг суда или пргана управе кпд кпјег је регистрпван привредни 
субјекат/ппнуђач кпјим се пптврђује да није ппд стечајем нити је предмет стечајнпг 
ппступка, да није предмет ппступка ликвидације, пднпснп да није у ппступку пбустављаоа 
ппслпвне дјелатнпсти.  
 
У вези са тачкпм 1. дпставља се следећа дпкументација: 
 

a) за привредне субјекте/ппнуђаче из БиХ кпји су привредна друштва / правна лица: 
актуелни извпд из судскпг регистра, пригинал или пвјерена кппија, чији датум 
издаваоа није старији пд три мјесеца рачунајући пд дана дпстављаоа пријаве; 

b) за привредне субјекте/ппнуђаче из БиХ кпји су физичка лица/предузетници: 
пдгпварајући дпкумент п регистрацији издат пд надлежнпг пргана, према важећим 
прпписима п предузетницима, пригинал или пвјерена кппија, а датум пвјере кппије 
не смије бити старији пд три мјесеца рачунајући пд дана дпстављаоа пријаве; 

c) за привредне субјекте/ппнуђаче чије је сједиште изван БиХ: пдгпварајући дпкумент 
кпји је издат пд надлежнпг пргана, све према важећим прпписима државе сједишта 
ппнуђача/државе у кпјпј је регистрпван ппнуђач. 

 
Б. Кадрпвски капацитет 
Пптенцијални Партнер је пптребнп да дпстави следеће: 
1. Дпказ да распплаже пдгпварајућим кадрпвским капацитетпм  пд најмаое 2 инжеоера 
електрптехничке струке, кап дпказ дпставити и диплпме;  
2. Дпказ партнера и/или аутпризпваних ппдизвпђача да ппсједује/у или изјаву партнера 
и/или аутпризпваних ппдизвпђача с кпјпм пптврђује да ће ангажпвати лице кпје 
ппсједује/у адекватне лиценце за извпђеое радпва  и референце, издате пд стране 
надлежнпг пргана јавне власти/вршипца јавних пвлашћеоа и друге акредиципне 
дпкументе надлежних тијела Републике Српске (Бпсне и Херцегпвине) неппхпдне да 
према Закпна п уређеоу прпстпра и грађеоа испуне услпве за реализацију прпјекта из 
Јавнпг ппзива.  
 
В. Ппслпвни - технички капацитет 
Пптенцијални Партнер је пптребнп да дпстави следеће: 
 
1. Референц листа успјешнп завршених најмаое 2 прпјекта  изградое кпгенерацијских 
ппстрпјеоа на гас у ппсљедоих 10 гпдинa најмаое укупне вриједнпсти 2.000.000 БАМ, 
или да има у свпм власништву/управља са тим ппстрпјеоима;  
2. Дпказ партнера и/или аутпризпваних ппдизвпђача да ппсједује/у адекватну дпзвплу за 
пбављаое дјелатнпсти прпизвпдое електричне енергијеили друге енергије укпликп је 
таква дпзвпла пптребна, издане пд надлежних тијела Републике Српске (Бпсне и 
Херцегпвине);  
3. Дпказ или изјава партнера и/или аутпризпваних ппдизвпђача да мјерни уређаји кпји 

буду инсталисани у прпизвпднпм систему кап предмет ппнуде из Јавнпг ппзива 
ппсједује/у адекватне акредиципне дпкументе надлежних тијела Републике Српске 
(Бпсне и Херцегпвине) неппхпдне према важећим закпнским прпписима и стандардима;  
4. Изјава ппд пунпм материјалнпм и мпралнпм пдгпвпрнпшћу да Пптенцијални партнер 
има искуствп с изградопм/управљаоем кпгенерацијских ппстрпјеоа;  



5. Изјаву кандидата/ппнуђача да прихвата предузимаое мјера управљаоа заштитпм 
живптне средине и мјера енергетске ефикаснпсти кпје ће привредни субјекат 
примјеоивати приликпм извпђеоа радпва. 
6. Најмаое два писма преппруке. 
 
Г. Финансијски капацитет 
У сврху дпказиваоа финансијскпг капацитета пптенцијални Партнер је пптребнп да 
дпстави следеће: 
 

1. Ппслпвни биланси из кпјих је видљив пстварен укупан гпдишои прихпд пд 
најмаое 3.000.000 БАМ  у ппсљедое 3 гпдине  ппслпваоа или пд датума 
регистрације, тп јест ппчетка ппслпваоа акп је ппнуђач ппчеп са радпм прије маое 
пд три гпдине. Овај услпв мпже испуоавати билп кпји пд партнера у кпнзпрцију.  

 
Увјереоа надлежних пргана дпстављају се у пригиналу или у фптпкппији пвјеренпј пд 
стране надлежнпг пргана јавне власти/вршипца јавних пвлашћеоа, а дпкументација кпју 
ппднпси Партнер дпставља у пригиналу или пвјеренпј фптпкппији.  
 
Сва дпкументација се дпставља на једнпм пд службених језика у Бпсни и Херцегпвини,  
пднпснп преведена на један пд службених језика пд стране пвлашћенпг тумача.   
 
Пптенцијални партнер мпра кумулативнп испунити гпре наведене и пстале услпве пп 
пвпм Јавнпм ппзиву, сампсталнп или заједнп са аутпризпваним ппдизвпђачима.  
 

V  Ппднпшеоа пријава на Јавни ппзив 

 

Јавни ппзив пп пбјављиваоу у средствима јавнпг инфпрмисаоа (wеб страница ЈП „ДЕП-
ОТ“ д.п.п. Баоа Лука,  једним дневним нпвинама кпје се дистрибуирају на теритприји 
Бпсне и Херцегпвине) и Службенпм гласнику Републике Српске и пстаје птвпрен  15 дана 
пд ппсљедоег пбјављиваоа у некпм пд наведених гласила.  
Пријава и пратећа дпкументација тп јест ппнуда се ппднпси у једнпм примјерку, на једнпм 
пд језика кпнститутивних нарпда у Бпсни и Херцегпвини, пднпснп преведена на један пд 
службених језика пд стране пвлашћенпг судскпг тумача у пригиналу или пвјеренпј кппији.  
Пријава са пратећпм дпкументацијпм се ппднпси у писанпј фпрми, у затвпренпј кпверти, 
са назнакпм:  
„Јавни ппзив за ппднпшеое пријава ради збриоаваоа деппнијскпг гаса на Деппнији у 
Рамићима-Баоа Лука. Н/Р предсједника Кпнкурсне кпмисије“.  
 
Пријаве се дпстављају ппштпм или неппсреднпм предајпм на шалтер за пријем ппште 

најкасније дп 15h: 
 
ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука 
Булевар Живпјина Мишића 23 
78000 Баоа Лука.   
 
На пплеђини кпверте пбавезнп навести назив и адресу ппднпсипца ппнуде. 
 



Сваки ппнуђач мпже ппднијети самп једну ппнуду и није дппуштенп дпстављаое 
алтернативне ппнуде. Валиднпст ппнуда је 60 дана пд рпка за ппднпшеое ппнуда. Ппнуда 
мпра бити пптписана пд стране пвлашћенпг лица ппнуђача.  
 
Неблагпвремене, недппуштене и непптпуне ппнуде неће се разматрати. 
 
VI  Елементи за пцјену пријаве/ппнуде 

 

Пптенцијални партнери кпји су према пцјени Кпнкурсне кпмисије испунили 
квалификаципне услпве Јавнпг ппзива треба да дпставе ппнуде  кпје ће садржати дпказе п 
испуоаваоу услпва наведених у пвпм Јавнпм ппзиву. 
 

Кап дип ппнуде, ппнуђач мпра ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука прилпжити и: 

1. Идејни план,  

2. Бизнис план за следећих 20 гпдина у кпјем ће бити пбухваћенп пбразлпжеое 
унапређеоа услуге и збриоаваоа деппнијскпг гаса.  
 

Идејни план мпра, између псталпг, садржавати следеће: 
 

1. Идејнп рјешеое са технплпгијпм.  
2. Динамички план са рпкпвима за прпјектпваое(израда прпјекта за грађевинску 

дпзвплу, дпбијаое пдпбреоа за грађеое),  
3. Динамички план за изградоу, технички пријем и пуштаое у рад ппстрпјеоа за 

збриоаваое деппнијскпг гаса, те израду прпјекта изведенпг стаоа и дпбијаое 
упптребне дпзвпле. 

 
Ппнуде ће се пцјеоивати с аспекта цијене кпју је Ппнуђач спреман платити ЈП„ДЕП-ОТ“ 
д.п.п. Баоа Лука за сваки МWh кприсне енергије прпизведене из деппнијскпг гаса. 
Кприсна енергија је енергија кпју ппнуђач прпизведе из деппнијскпг гаса и кпју ппнуђач 
успиje прпдати на тржишту, те из ое пстварити прихпде. Прпизведена енергија, кпја ће 
бити искприштена за рад сампг кпгенерацијскпг ппстрпјеоа није урачуната у тп, кап ни 
енергија, кпја уппште није искприштена.  
 
Критеријум за пцјеоваое биће највиша ппнуђена цијена за МWh Кприсне енергије. Дакле 
ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука ће се пдлучити за ппнуђача, кпји ппнуди највећу фиксну 
цијену за за сваки прпизведени МWh Кприсне енергије.  
 
Ппнуђена цијена израчуната је на темељу гарантпване пткупне цијене за електричну 
енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра у ефикаснпј кпгенерацији за деппнијски 
плин у кпгенерацијскпм ппстрпјеоу дп 1 МW (0,0632 КМ/kWh) (у наставку Референтна 
цијена), кпја је дефинисана Одлукпм п висини гарантпваних пткупних цијена и премија за 
електричну енергију прпизведену из пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији 
изданпј 26. марта 2020. гпдине пд стране Регулатпрне кпмисије за енергетику Републике 
Српске, Требиое.  
Фиксна цијена за сваки прпизведени МWh Кприсне енергије, кпју ппнуди најбпљи 
ппнуђач, сваке ће се гпдине (најкасније дп 30.01. за сљедећу гпдину) прпппрципналнп 



усклађивати са прпмјенпм Референтне цијене, дефинисанпм Одлукпм п висини 
гарантпваних пткупних цијена и премија за електричну енергију прпизведену из 
пбнпвљивих извпра и у ефикаснпј кпгенерацији усвпји Регулатпрна кпмисија за 
енергетику Републике Српске, Требиое.  
 

ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука задржава правп да тражи дпдатна ппјашоеоа пд 
Пптенцијалних партнера кпји су према пцјени Кпнкурсне кпмисије испунили 
квалификаципне услпве.   
 

Пријаве на јавни ппзив разматраће Кпнкурсна кпмисија кпја је пдлукпм ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. 
Баоа Лука фпрмирана за пптребе пвпг Јавнпг ппзива. 
 
Задатак Кпмисије је да у складу са утврђеним услпвима и критеријумима размптри и 
пцијени пријаве, тп јест ппнуде субјеката на Јавни ппзив, кап и да сачини приједлпг ранг-
листа пријављених привредних субјеката, те предлпжи  дпнпшеое пдлуке п избпру 
Партнера за збриоаваоа деппнијскпг гаса на Деппнији у Рамићима. 
 
 

VII  Оцјена пријава и пбавјештаваое п резултатима 

 

Кпнкурсна кпмисија ће приступити прегледу и пцјени благпвременп пристиглих ппнуда 
пдмах пп истеку рпка предвиђенпм за дпстављаое ппнуда. Пријаве кпје не испуоавају 
кумулативнп све наведене услпве у Јавнпм ппзиву, неће се узети у разматраое. 
 
Ппступак прпвјере квалификације ппнуђача и пцјена ппнуда прпвпде се на затвпреним 
сједницама Кпнкурсне кпмисије, примјенпм критеријума дефинисаних у Јавнпм ппзиву.  
 
Укпликп се испуне сви услпви ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука ће пбавијестити све 
пријављене привредне субјекте у рпку пд 5 дана пд дпнпшеоа пдлуке п избпру Партнера, 
али не касније пд истека рпка за валиднпст ппнуда.  
 
Пп дпнпшеоу пдлуке п избпру Партнера, приступиће се пптписиваоу угпвпра кпјим би ће 
се  регулисати међуспбна права, пбавезе и пдгпвпрнпсти угпвпрних страна, а нарпчитп: 
динамика улагаоа и  реализација, начин управљаоа ппстрпјеоем и друга релевантна 
питаоа.  
 

VIII  Одрицаое пд пдгпвпрнпсти 

 

ЈП „ДЕП-ОТ“ д.п.п. Баоа Лука задржава правп да пбустави ппступак Јавнпг ппзива, кап и 
да измијени и дппуни елементе пвпг Јавнпг ппзива и не снпси билп какву пдгпвпрнпст за 
евентуалне трпшкпве или штету кпје би таква пбустава или измјена прпузрпкпвала билп 
кпм ппнуђачу, изабранпм стратешкпм партнеру или трећим лицима. 
 
У случају да најкасније дп 30 дана пд ппчетка прегпвпра не буде ппстигнута сагласнпст 
између изабранпг ппнуђача и „ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука у ппгледу Угпвпра кпјим ће се 
регулисати међуспбна права и пбавезе, ппступак пп Јавнпм ппзиву ће се пбуставити, а 



изабрани ппнуђач и ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука ће бити слпбпдни пд билп каквих 
пбавеза и трпшкпва ппвезаних с пвим Јавним ппзивпм.   
 
  
IX  Обавезе и права пптенцијалнпг Партнера 
 

Ппнуђач кпји буде пдабран пд стране ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука кап Партнер закључиће 
Угпвпр п збриоаваоу деппнијскпг гаса кпјим се уређују међуспбна права и пбавезе 
угпвпрних страна.  
 
Партнер је пбавезан да: 
 

- да врши прихват, пднпснп искприштаваое деппнијскпг гаса у перипду кпји ће бити 
прецизиран Угпвпрпм п збриоаваоу деппнијскпг гаса, а кпји ће се закључити са 
ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука 

- да ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. плаћа у ппнуди наведени изнпс у БАМ за сваки МWh 
прпизведене Кприсне енергије у складу са Ппнудпм. 

- да изгради систем на начин, кпји пмпгућава најефикаснију прпизвпдоу Кприсне 
енергије уз правп да кпристити дип већ ппстпјеће ппреме и/или система, кпји је на 
лпкацији већ изграђен, акп исти пдгпвара техничким стандардпм Ппнуђача и 
пмпгућава ефикаснп кпришћеое деппнијскпг гаса;  

 
Партнер има правп да: 

- збриоава и кпристи сав деппнијски гас кпји настаје на Деппнији какп у већ 
ппстпјећим такп и будућим санитарним ћелијама за вријеме трајаоа перипда пд 
20 гпдина са мпгућнпшћу прпдужеоа рпка трајаоа укпликп се пбе стране с тиме 
слпже. 

 

ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука је дужан управљати Деппнијпм и бринути п ппстрпјеоима 
кпја су у оегпвпј надлежнпсти кап штп је тп чинип и дп сада, те пбезбиједити кпнтинуитет и 
пчуваое права Партнера у случају правнпг сљедништва или прпмјене власника Деппније.  
 

X Питаоа и дпдатна ппјашоеоа 

 

За сва питаоа у вези са пвим Јавним ппзивпм, заинтереспвана лица мпгу кпнтактирати,  

на српскпм или енглескпм језику, путем емаил адресе за Кпнкурсну кпмисију, е-маил: 

__________ 

 

Кпнкурсна кпмисија задржава правп да тражи дпдатна ппјашоеоа и дпкументацију пд 

пптенцијалних Партнера.  

 

XI  Други ппдаци пд значаја за спрпвпђеое ппступка 

 

Дпкументација кпја не испуоава фпрмалне услпве неће бити узета у разматраое, дпк се 
пријава и прилпжена дпкументација не враћају ппднпсипцу пријаве.  



ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука неће давати никакве гаранције или средства пбезбјеђеоа 
Пптенцијалним партнерима кпји су према пцјени Кпнкурсне кпмисије испунили 
квалификаципне услпве.  
 
ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука мпже за представнике свих заинтереспваних привредних 
субјеката/ппнуђача, прганизпвати ппсјету мјесту извпђеоа услуга и радпва какп би се 
пмпгућилп да се сви ппнуђачи уппзнају са свим инфпрмацијама кпје су неппхпдне за 
припрему пријава/ппнуда, а пп претхпднпм дпгпвпру са заинтереспваним привредним 
субјектима/ппнуђачима.  
 
Дплазак на наведенп мјестп ппсјете/прегледа пптребнп је најавити писаним путем факса 
или е-маил-а у примјеренпм рпку прије истека важеоа Јавнпг ппзива какп би се 
ппсјета/преглед мпгап дпгпвприти ппјединачнп са свим заинтереспваним субјектима/ 
ппнуђачима. ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука ће заинтереспваним привредним субјектима/ 
ппнуђачима издати писану пптврду п извршенпј ппсјети/прегледу. 
 
У случају сумое п ппстпјаоу пкплнпсти везаних за сппспбнпст пптенцијалнпг Партнера, 
ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука се мпже пбратити надлежним прганима са циљем 
прибављаоа пптребних инфпрмација у предметнпм ппступку.  
 
За привредне субјекте чије је сједиште изван Бпсне и Херцегпвине не тражи се ппсебна 
надпвјера дпкумената. 
 

XII Прилпзи Јавнпг ппзива 

 

Саставни дип Јавнпг ппзив представља пбразац изјаве п ппвјерљивпсти кпји су дужни да 

пптпишу сви ппнуђачи у циљу учествпваоа у ппступку избпра пптенцијалнпг Партнера.  

 

 

 

 

 

Брпј: _____________ 
Датум: _____________ 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА 

          Предсједник      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ИЗЈАВА О ПОВЈЕРЉИВОСТИ 

 

 

 

У сладу са јавним ппзивпм пбјављеним у ________________________ (у даљем тексту: 

„Јавни ппзив“) , кап пвлашћени представник _____________________ (у даљем тексту: 

„Пптенцијални партнер“), изјављујем да ћу:  

 

 

а)   Све ппдатке кпји ми буду учиоени дпступним у вези са пвим јавним ппзивпм (у  

       даљем тексту: „Ппдаци“) третирати кап ппвјерљиве, псим Ппдатака кпји су јавнп          

       дпступни;  

б)   Ппдатке кпристити искључивп за сврху припреме и дпстављаоа пријаве и ппнуде у  

       складу са Јавним ппзивпм, пднпснп да их нећу кпристити ради пствариваоа  

       личних или туђих интереса или у друге сврхе кпје нису уређене Јавним ппзивпм;  

в)   Ппдатке, псим Ппдатака кпји су јавнп дпступни, нећу саппштавати лицима кпја нису  

       пптписала пдгпварајућу изјаву п ппвјерљивпсти без претхпднп прибављене  

       изричите писане сагласнпсти ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука;  

г)    Одгпварати ЈП„ДЕП-ОТ“д.п.п. Баоа Лука за неппштпваое пбавеза преузетих пвпм   

       изјавпм, у складу са ппзитивним прпписима Републике Српске.  

 

 

 

 

 

Пптпис Ппнуђача: 

 

_______________ 

 
 
 


