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ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА 

ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ  
 

Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова, тротоара и 
локалних путева на подручју Града у зимском периоду,  

ЛОТ 1 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду - III градско подручје;  

ЛОТ 2 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду - IV градско подручје;  

ЛОТ 3 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду - V градско подручје;  

ЛОТ 4 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду - VI градско подручје;  

ЛОТ 5 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - I сеоско подручје;  

ЛОТ 6 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - II сеоско подручје;  

ЛОТ 7 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - III сеоско подручје;  

ЛОТ 8 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - IV сеоско подручје;  

ЛОТ 9 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - V сеоско подручје;  

ЛОТ 10 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - VI сеоско подручје;  

ЛОТ 11 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - VII сеоско подручје;  

ЛОТ 12 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - VIII сеоско подручје 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊАЛУКА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
______________ д.о.о.  
Бањалука 
 
Предмет : Преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци 
 
Позивамо Вас да учествујете у преговарачком поступку без објављивања 
обавјештења о набавци. Предмет поступка јавне набавке је зимска служба за сезону 
2019/2020. Законски основ за провођење преговарачког поступка је члан 21. став 
(1) тачка д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14).  
 

А) Општи подаци :  
 
Уговорни орган: Град Бањалука 
Адреса: Трг српских владара 1 
Идентификациони број: 4401012920007 
Број банкарског рачуна: 551-790-22206572-52 UniCredit Bank а.д. Бањалука 
Детаљна адреса за коресподенцију: Трг српских владара 1 
Телефон : 051/244-476 
Факс : 051/244-576 
Wеб страница : www.banjaluka.rs.ba 
Контакт особа : Бојана Бабић, 051/244-476, канцеларија 119/I. 
Kонтакт особе за технички дио је Владо Перишић и Бранкица Цигановић 
(Одјељење за комуналне послове), 051/244-444, локал 768.  
 
Уколико у поступку јавне набавке утврди постојање сукоба интереса између 
одређеног привредног субјекта и уговорног органа, уговорни орган ће поступити у 
складу с чланом 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14), у даљем тексту „ЗЈН“. У прилогу ове тендерске документације налази се 
изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН, коју су понуђачи дужни потписати, овјерити 
код надлежног органа и доставити у понуди.  
 
Ова јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки уговорног органа за 2019. 
годину, одлука о измјенама и допунама плана 12-Г-4369/19 од 15.10.2019. године.    
 
Врста уговора о јавној набавци : услуге. 
 
Процјењена вриједност јавне набавке износи  
 
ЛОТ 1 –       158.170,50 КМ без ПДВ-а,  
ЛОТ 2 –         90.485,26 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 3 –         82.852,02 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 4 –       181.124,00 КМ без ПДВ-а, 
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ЛОТ 5 –         63.784,34 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 6 –         80.770,00 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 7 –         66.867,50 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 8 -          39.487,50 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 9 -          63.185,00 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 10-         63.185,00 КМ без ПДВ-а,  
ЛОТ 11-         58.342,50 КМ без ПДВ-а, 
ЛОТ 12-         61.625,00 КМ без ПДВ-а,  
 
Поступак јавне набавке се не води с циљем закључења оквирног споразума.  
 
 
Б) Подаци о предмету јавне набавке :   
 
Предмет овог позива за преговарање је ЛОТ 1 - Одржавање проходности градских 
саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском периоду - III градско 
подручје; ЛОТ 2 – Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, 
мостова и тротоара у зимском периоду - IV градско подручје;  ЛОТ 3 - Одржавање 
проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском 
периоду - V градско подручје; ЛОТ 4 - Одржавање проходности градских 
саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском периоду - VI градско 
подручје;  ЛОТ 5 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - I сеоско подручје; ЛОТ 6 - Одржавање проходности локалних и 
некатегорисаних путева у зимском периоду - II сеоско подручје; ЛОТ 7 - 
Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду - 
III сеоско подручје; ЛОТ 8 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних 
путева у зимском периоду - IV сеоско подручје; ЛОТ 9 - Одржавање проходности 
локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду - V сеоско подручје; ЛОТ 
10 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - VI сеоско подручје; ЛОТ 11 - Одржавање проходности локалних и 
некатегорисаних путева у зимском периоду - VII сеоско подручје; ЛОТ 12 - 
Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду - 
VIII сеоско подручје. Одлуком Градоначелника, бр. 12-Г-4175/19 од 1.10.2019. 
године, по проведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 20-404-383/19, за 
избор најповољнијег понуђача за „Одржавање проходности градских 
саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском периоду на градском подручју 
и одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду 
на сеоском подручју, ЛОТ 1 – ЛОТ 14“, су поништени поступци за све лотове, осим 
за ЛОТ 1 и ЛОТ 2, који се односе на прва два градска подручја, те имајући у виду 
законску обавезу Града Бања Лука за одржавање проходности путева и улица у 
зимском периоду а ради одвијања безбједног и несметаног саобраћаја, проводи се 
преговарачки поступак без објављивања обавјештења о набавци у складу с чланом 
21. став (1) тачка под д) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 
39/14).   
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Ознака из ЈРЈН 90000000-7 „услуге у подручју отпадних вода, отпада, чишћења и 
животне средине“.  
  
Образац за цијену понуде (спецификација услуга) налази се у прилогу ове 
тендерске документације.  
 
Мјесто извршења услуга је град Бањалука.    

 
      Рок за извођење радова је регулисан нацртом уговора.     
 

 
 

Ц) Услови за квалификацију понуђача :  
 
Члан 45. ЗЈН-а. (лична способност) 
 
Уговорни орган ће одбацити захтјев за учешће или понуду ако кандидат/понуђач:  
а) је у кривичном поступку осуђен правоснажном пресудом за кривична дјела 
организованог криминала, корупцију, превару или прање новца, у складу са важећим 
прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  
б) је под стечајем или је предмет стечајног поступка, осим у случају постојања важеће 
одлуке о потврди стечајног плана или је предмет поступка ликвидације, односно у 
поступку је обустављања пословне дјелатности, у складу са важећим прописима у 
Босни и Херцеговини или земљи у којој је регистрован;  
ц) није испунио обавезе у вези са плаћањем пензионог и инвалидског осигурања и 
здравственог осигурања, у складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или 
прописима земље у којој је регистрован;  
д) није испунио обавезе у вези са плаћањем директних и индиректних пореза, у             
складу са важећим прописима у Босни и Херцеговини или земљи у којој је              
регистрован. 
 
У циљу доказивања да се ниједан од ових случајева не односи на понуђача, понуђач је 
дужан доставити изјаву о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), овјерену код 
надлежног органа (градски/општински орган управе или нотар), која је дата у прилогу 
ове тендерске документације.   
 
Члан 46. ЗЈН-а. (способност обављања професионалне дјелатности)  
 
У циљу доказивања права на професионално обављање дјелатности, понуђачи требају 
доставити у понуди овјерену фотокопију (актуелног) извода из судског регистра, не 
старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда, или овјерену фотокопију 
рјешења о регистрацији, не стрије од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда.  

 
Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене 
фотокопије документације из члана 45. ЗЈН-а (на коју се односи горе наведена изјава), 
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у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној одлуци. 
Ови документи не смију бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања 
понуде уговорном органу.   

 
Члан 47. ЗЈН-а. (економска и финансијска способност) 
 
У погледу економске и финансијске способности понуђача, услов који треба да 
понуђачи задовоље је позитивно пословање у 2018. години. У циљу доказивања да 
испуњавају овај услов понуђачи требају доставити у понуди фотокопију биланса 
успјеха за 2018. годину и изјаву o испуњености услова из члана 47. став (1) тачке од а) 
до д) и (4) Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 
 
У случају да понуду доставља група понуђача, сваки члан групе понуђача је дужан 
доставити доказе да испуњава услове за квалификацију из члана 45. , 46. , 47. и 52. 
Закона о јавним набавкама, док је за остале услове (члан 50. ЗЈН-а, техничка и 
професионална способност) чланови групе понуђача могу заједнички доставити 
тражене доказе.       
 
Чланови групе понуђача требају у понуди доставити уговор између свих чланова (који 
обавезују све чланове), којим ће један од чланова бити именован као oвлаштени 
представник групе понуђача, овлаштен да сноси одговорности и прима упутства ,,за и 
у име“ било којег и свих чланова групе понуђача. Образац за понуду је довољно да 
потпише овлаштени представник групе понуђача.  
 
Најповољнији понуђач је дужан доставити уговорном органу оригинале или овјерене 
фотокопије документације из члана 45. и 47. ЗЈН-а (на коју се односе горе наведне 
изјаве), у року од 10 дана од дана када уговорни орган обавјести понуђаче о донесеној 
одлуци. Ови документи (везани за члан 45. ЗЈН-а) не смију бити старији од три 
мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде уговорном органу.   

 
Члан 50. ЗЈН-а (техничка и професионана способност) 
 
Услови за квалификацију у погледу техничке и професионалне способности понуђача :  
 
За ЛОТ 1 :  
 
- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 

предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 150.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са 
посипачем и ралицом (2 ком), камион са ралицом (2 ком), камион са посипачем, 
камион, трактор са ралицом и посипачем (3 ком), утоваривач, путничко возило и 
цетар. 
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- В) Да понуђач посједује радну снагу за ручно чишћење, најмање 20 радника.   
 

За ЛОТ 2 :  
 
- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 

предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 80.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са 
посипачем и ралицом, камион са ралицом, камион са посипачем, камион, трактор 
са ралицом (2 ком), утоваривач, путничко возило и цетар. 

- В) Да понуђач посједује радну снагу за ручно чишћење, најмање 10 радника.   
 

За ЛОТ 3 :  
 
- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 

предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 80.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са 
посипачем и ралицом, камион са ралицом, камион са посипачем, камион, трактор 
са ралицом (2 ком), утоваривач, путничко возило и цетар. 

- В) Да понуђач посједује радну снагу за ручно чишћење, најмање 20 радника.   
 

За ЛОТ 4 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 200.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са 
посипачем и ралицом, камион са ралицом, камион са посипачем, камион, трактор 
са ралицом и посипачем (3 ком), утоваривач, путничко возило и цетар. 

- В) Да понуђач посједује радну снагу за ручно чишћење, најмање 20 радника.  
 

За ЛОТ 5 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
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тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 50.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са 
посипачем, грејдер, трактор, цестар, камион са ралицом и посипачем. 
 

За ЛОТ 6 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 70.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : грејдер, 
булдозер, цестар, камион са ралицом и посипачем, камион са посипачем (2 ком). 
 

За ЛОТ 7 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 50.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : камион са 
посипачем (2 ком), грејдер, камион са ралицом и посипачем (2 ком) и цестар.   
 

За ЛОТ 8 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 30.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : грејдер, 
камион са ралицом и посипачем, камион са посипачем и цестар.   
 

За ЛОТ 9 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева,  тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
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односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 50.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : грејдер, 
камион са ралицом и посипачем, камион са посипачем, цестар и трактор са 
ралицом.   
 

За ЛОТ 10 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева, тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 50.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : грејдер, 
камион са ралицом и посипачем (2 ком), камион са посипачем и цестар.   
 

За ЛОТ 11 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева, тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 50.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : грејдер, 
камион са ралицом и посипачем (2 ком), камион са посипачем и цестар.   
 

За ЛОТ 12 :  
 

- А) Да је понуђач имао успјешно искуство у реализацији 1 (једног) уговора са 
предметом одржавања проходности градских саобраћајница, магистралних и 
регионалних путева, локалних и некатегорисаних путева, тргова, мостова и 
тротоара у зимском периоду, у задње 3 године, или од датума регистрације, 
односно почетка пословања, ако је понуђач регистрован, односно почео да ради 
прије мање од 3 године, у вриједности од најмање 60.000,00 КМ са ПДВ-ом. 

- Б) Да понуђач посједује одговарајућу механизацију за обављање посла : грејдер, 
камион са посипачем, камион са ралицом и посипачем (2 ком), булдозер и цестар.   
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ДОКАЗИ ТЕХНИЧКЕ И ПРОФЕСИОНАЛНЕ СПОСОБНОСТИ :  

 
 

За ЛОТ 1 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 1) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе, путничко возило и цестар, док за 
камионске ралице и посипаче, тракторске ралице и посипаче, утоваривач потребно 
је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне дозволе.  Уколико 
понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је дужан доставити 
овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола власника механизације, 
као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању механизације закључен с 
власником исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 1.  
 
 

- В) Понуђач је дужан доставити списак радника који ће бити ангажовани на ручном 
чишћењу за ЛОТ 1 и списак свих запослених радника понуђача овјерен од стране 
органа надлежног за контролу уплате доприноса (не старији од три мјесеца од 
истека рока за подношење понуда). Уколико понуђач подноси понуду за више 
ЛОТ-ова, радници наведени на списку за одређени ЛОТ не могу истовремено 
наведени као радници који ће бити ангажовани на ручном чишћењу за неки други 
ЛОТ. У том случају је довољно да понуђач достави један списак свих запослених 
радника понуђача овјерен од стране органа надлежног за контролу уплате 
доприноса и спискове радника за ручно чишћење одвојене по ЛОТ-овима за које 
понуђач доставља понуду. Уколико неки од радника нису запослени код понуђача, 
у понуди је дужан доставити доказ о ангажовању радника на временски период 
трајања уговора.   
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За ЛОТ 2 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 2) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе, путничко возило и цестар, док за 
камионске ралице и посипаче, тракторске ралице и посипаче, утоваривач потребно 
је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне дозволе.  Уколико 
понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је дужан доставити 
овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола власника механизације, 
као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању механизације закључен с 
власником исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 2.  
  

- В) Понуђач је дужан доставити списак радника који ће бити ангажовани на ручном 
чишћењу за ЛОТ 2 и списак свих запослених радника понуђача овјерен од стране 
органа надлежног за контролу уплате доприноса (не старији од три мјесеца од 
истека рока за подношење понуда). Уколико понуђач подноси понуду за више 
ЛОТ-ова, радници наведени на списку за одређени ЛОТ не могу истовремено 
наведени као радници који ће бити ангажовани на ручном чишћењу за неки други 
ЛОТ. У том случају је довољно да понуђач достави један списак свих запослених 
радника понуђача овјерен од стране органа надлежног за контролу уплате 
доприноса и спискове радника за ручно чишћење одвојене по ЛОТ-овима за које 
понуђач доставља понуду. Уколико неки од радника нису запослени код понуђача, 
у понуди је дужан доставити доказ о ангажовању радника на временски период 
трајања уговора.   
 

За ЛОТ 3 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
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вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 3) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе, путничко возило и цестар, док за 
камионске ралице и посипаче, тракторске ралице и утоваривач потребно је да 
достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне дозволе.  Уколико понуђач 
није власник горе наведене механизације, у понуди је дужан доставити овјерене 
фотокопије саобраћајних или употребних дозвола власника механизације, као и 
овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању механизације закључен с власником 
исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 3.  
  

- В) Понуђач је дужан доставити списак радника који ће бити ангажовани на ручном 
чишћењу за ЛОТ 3 и списак свих запослених радника понуђача овјерен од стране 
органа надлежног за контролу уплате доприноса (не старији од три мјесеца од 
истека рока за подношење понуда). Уколико понуђач подноси понуду за више 
ЛОТ-ова, радници наведени на списку за одређени ЛОТ не могу истовремено 
наведени као радници који ће бити ангажовани на ручном чишћењу за неки други 
ЛОТ. У том случају је довољно да понуђач достави један списак свих запослених 
радника понуђача овјерен од стране органа надлежног за контролу уплате 
доприноса и спискове радника за ручно чишћење одвојене по ЛОТ-овима за које 
понуђач доставља понуду. Уколико неки од радника нису запослени код понуђача, 
у понуди је дужан доставити доказ о ангажовању радника на временски период 
трајања уговора.   
  

За ЛОТ 4 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
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- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 

став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 4) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе, путничко возило и цестар, док за 
камионске ралице и посипаче, тракторске ралице и посипаче, утоваривач потребно 
је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне дозволе.  Уколико 
понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је дужан доставити 
овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола власника механизације, 
као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању механизације закључен с 
власником исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 4. 
 

-  В) Понуђач је дужан доставити списак радника који ће бити ангажовани на ручном 
чишћењу за ЛОТ 4 и списак свих запослених радника понуђача овјерен од стране 
органа надлежног за контролу уплате доприноса (не старији од три мјесеца од 
истека рока за подношење понуда). Уколико понуђач подноси понуду за више 
ЛОТ-ова, радници наведени на списку за одређени ЛОТ не могу истовремено 
наведени као радници који ће бити ангажовани на ручном чишћењу за неки други 
ЛОТ. У том случају је довољно да понуђач достави један списак свих запослених 
радника понуђача овјерен од стране органа надлежног за контролу уплате 
доприноса и спискове радника за ручно чишћење одвојене по ЛОТ-овима за које 
понуђач доставља понуду. Уколико неки од радника нису запослени код понуђача, 
у понуди је дужан доставити доказ о ангажовању радника на временски период 
трајања уговора.   
  
 

За ЛОТ 5 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 5) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
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понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе и цестар, док за камионске ралице и 
посипаче, грејдер и утоваривач потребно је да достави овјерену фотокопију 
употребне или саобраћајне дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене 
механизације, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или 
употребних дозвола власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о 
изнајмљивању механизације закључен с власником исте, на временски период 
трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 5.  
 

За ЛОТ 6 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 6) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе и цестар, док за камионске ралице и посипаче, 
грејдер и булдозер потребно је да достави овјерену фотокопију употребне или 
саобраћајне дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене механизације, у 
понуди је дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или употребних 
дозвола власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о 
изнајмљивању механизације закључен с власником исте, на временски период 
трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 6.  
 

За ЛОТ 7 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
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уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 7) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе и цестар, док за камионске ралице и посипаче, и 
грејдер потребно је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне 
дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је 
дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола 
власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању 
механизације закључен с власником исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 7.  
 

За ЛОТ 8 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 8) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе и цестар, док за камионске ралице и посипаче, и 
грејдер потребно је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне 
дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је 
дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола 
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власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању 
механизације закључен с власником исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 8.  
 

За ЛОТ 9 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 9) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе, тракторе и цестар, док за камионске ралице и 
посипаче, тракторску ралицу и грејдер потребно је да достави овјерену фотокопију 
употребне или саобраћајне дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене 
механизације, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или 
употребних дозвола власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о 
изнајмљивању механизације закључен с власником исте, на временски период 
трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 9.  
 

За ЛОТ 10 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 10) у којој ће 
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навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе и цестар, док за камионске ралице и посипаче, и 
грејдер потребно је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне 
дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је 
дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола 
власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању 
механизације закључен с власником исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 10.  
 

За ЛОТ 11 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 11) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе и цестар, док за камионске ралице и посипаче, и 
грејдер потребно је да достави овјерену фотокопију употребне или саобраћајне 
дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене механизације, у понуди је 
дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или употребних дозвола 
власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о изнајмљивању 
механизације закључен с власником исте, на временски период трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 11.  
 

За ЛОТ 12 :  
 
- А) Списак извршених уговора и потврда о њиховој реализацији коју издаје друга 

уговорна страна. Потврда мора садржавати сљедеће податке : назив и сједиште 
уговорних страна или привредних субјеката, предмет уговора, вриједност уговора, 
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вријеме и мјесто извршења уговора, наводе о уредно извршеним уговорима. У 
случају да се таква потврда из објективних разлога не може добити од уговорне 
стране која није уговорни орган, важи изјава привредног субјекта о уредно 
извршеним уговорима, уз предочавање доказа о учињеним покушајима да се такве 
потврде обезбједе. 
 

- Б) Сви понуђачи су дужни попунити и у понуди доставити изјаву у вези члана 50. 
став (1) тачка е) Закона (анекс 4 тендерске документације – ЛОТ 12) у којој ће 
навести да ли посједују горе наведену механизацију. За све ставке механизације 
понуђачи обавезно требају навести број регистарских таблица или употребне 
дозволе за возила или радне машине као и податак о томе да ли је понуђач власник 
механизације или исту изнајмљује. Уколико је понуђач власник свих ставки 
механизације горе наведене, у понуди је дужан доставити овјерене фотокопије 
саобраћајних дозвола за камионе и цестар, док за камионске ралице и посипаче, 
булдозер и грејдер потребно је да достави овјерену фотокопију употребне или 
саобраћајне дозволе. Уколико понуђач није власник горе наведене механизације, у 
понуди је дужан доставити овјерене фотокопије саобраћајних или употребних 
дозвола власника механизације, као и овјерену фотокопију уговора о 
изнајмљивању механизације закључен с власником исте, на временски период 
трајања уговора.  
Понуђачи требају доставити списак возача који ће управљати возилима и 
механизацијом за ЛОТ 12. 
 
 
 
Докази техничке и професионалне способности (потврда наручиоца посла, 
саобраћајне дозволе, употребне дозволе, радници ангажовани на ручном 
чишћењу снијега, возачи који ће управљати возилима и механизацијом, који 
су искориштени за један ЛОТ не могу бити искориштени као докази за други 
ЛОТ. 

 
 

Д) подаци о понуди  
 
Понуда мора да садржи сљедеће елементе :  
 

a) попуњен образац за понуду - назив и сједиште понуђача, а за групу понуђача 
податке о сваком члану групе понуђача, као и јасно одређење члана групе који је 
овлашћени представник групе понуђача за учешће у поступку јавне набавке, за 
комуникацију и за закључивање уговора, 
б) изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач.a) до д) ЗЈН (потписана од 
стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 
органа – градски/општински орган управе или нотар), 
в) овјерена фотокопија извода из судског регистра или рјешења о регистрацији, не 
старијег од 6 мјесеци од истека рока за подношење понуда,   
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г) изјаву и обичне копије докумената којима понуђач доказује испуњеност услова 
из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН (потписана од стране лица овлаштеног 
за заступање понуђача), 
д) докази техничке и професионалне способности, како је напријед наведено, 
ђ) потписан и овјерен примјерак изјаве у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а (потписана 
од стране лица овлаштеног за заступање понуђача и овјерена од стране надлежног 
органа), 
е) попуњен образац за цијену понуде (спецификација рада возила, машина и радне 
снаге), 
ж)  попуњен, потписан и овјерен печатом понуђача нацрт уговора, 
з) датум понуде, потпис и печат овлаштеног лица понуђача, 
и) списак повјерљивих информација, 
ј) попис докумената уз понуду, 
к) потврда о преференцијалном тертману домаћег, 
л) пуномоћ за лице које попуњава изјаве уколико то лице није овлаштено за 
заступање понуђача. 
 

Понуда мора бити чврсто увезана (јемствеником или тврдо коричење као књига) и све 
стране понуде нумерисане, изузев штампане литературе, брошура, каталога и сл. 
Понуда мора бити исписана неизбрисивом тинтом.  

 
Понуда се доставља на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, канцеларија 
14, најкасније 18.10.2019. године до __:__ сати.  
 
Све измјене и допуне понуде се достављају на начин као и понуда, у року који је 
наведен. Све исправке уписаних јединичних цијена и цијена које се добију 
множењем јединичних цијена и количина, морају бити овјерене потписом 
понуђача, уз назнаку датума када је исправка вршена.    
 
Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. 
Уколико је неки документ приложен као доказ за квалификацију понуђача, сачињен на 
језику који није један од језика у службеној употреби у БиХ, понуђачи морају 
доставити и превод истог на један од службених језика у БиХ, овјерен од стране 
овлаштеног судског тумача.  
 
Штампана литература, брошуре или слично, уколико их понуђач приложи, а не 
представљају доказ техничке и професионалне способности, исти не морају бити 
преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ.    
 
Понуде морају важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.  
 
Понуђач доставља понуду у оригиналу и 1 (једној) копији на којима ће јасно 
писати: „ОРИГИНАЛ ПОНУДА“ и „КОПИЈА ПОНУДЕ“. Оригинал понуде и 
копија требају бити затворени у једној непровидној коверти, са називом и 
адресом понуђача, називом и адресом уговорног органа на којој ће стајати : 
„ ЈАВНА НАБАВКА 20-404-561/19 – Понуда за јавну набавку ЛОТ 1 - Одржавање 
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проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском 
периоду - III градско подручје; ЛОТ 2 – Одржавање проходности градских 
саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском периоду - IV градско 
подручје;  ЛОТ 3 - Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, 
мостова и тротоара у зимском периоду - V градско подручје; ЛОТ 4 - Одржавање 
проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара у зимском 
периоду - VI градско подручје;  ЛОТ 5 - Одржавање проходности локалних и 
некатегорисаних путева у зимском периоду - I сеоско подручје; ЛОТ 6 - 
Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду - 
II сеоско подручје; ЛОТ 7 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних 
путева у зимском периоду - III сеоско подручје; ЛОТ 8 - Одржавање проходности 
локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду - IV сеоско подручје; ЛОТ 
9 - Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском 
периоду - V сеоско подручје; ЛОТ 10 - Одржавање проходности локалних и 
некатегорисаних путева у зимском периоду - VI сеоско подручје; ЛОТ 11 - 
Одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у зимском периоду - 
VII сеоско подручје; ЛОТ 12 - Одржавање проходности локалних и 
некатегорисаних путева у зимском периоду - VIII сеоско подручје– НЕ ОТВАРАЈ 
– ОТВАРА КОМИСИЈА„.  
 
Понуде се подносе на адресу уговорног органа, Трг српских владара 1, 
канцеларија 14, најкасније 18.10.2019. године до __:__ сати, а понуда и 
преговарање ће се обавити истог дана у 14 сати и 10 минута у канцеларији 120 
уговорног органа.  
 
Није дозвољено подношење алтернативних понуда.  
 
Укупна цијена понуде треба бити наведена у КМ. 

 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је најнижа цијена. Чланом 23. 
Правилника о јавним набавкама („Службени гласник Града Бањалука“ број 4/15, 21/15, 
3/17, 22/17, 3/18 и 4/19) прописано је сљедеће : „Уколико, у поступку јавне набавке, у 
којем се додјела уговора заснива на критерију најниже цијене, два или више понуђача 
понуде идентичну најнижу цијену понуде, уговор се додјељује понуђачу који је понуду 
предао прије на протокол“.  

 
Понуђач мора доставити понуду на једном од језика у службеној употреби у БиХ. 
Штампана литература, брошуре, каталози или слично, уколико их понуђач приложи, 
морају бити преведени на један од језика у службеној употреби у БиХ (превод овјерен 
од стране овлаштеног судског тумача).    
 
Понуда мора важити 60 дана рачунајући од истека рока за подношење понуда.  
 
Нацрт уговора је саставни дио ове тендерске документације.  
 
Е) Остали подаци 
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У погледу могућности подуговарања, уговорни орган ће поступити у складу с чланом 
73. ЗЈН-а, а понуђачи на обрасцу за понуду се требају опредјелити да ли дио уговора 
намјеравају подуговарањем пренијети на треће стране или не. 
 
У погледу могуће примјене преференцијалног третмана домаћег, уговорни орган ће 
поступити у складу с Одлуком о обавезној примјени преференцијалног третмана 
домаћег („Службени гласник БиХ“ број 83/16), а понуђачи у понуди требају доставити 
потврду надлежне привредне коморе о томе да ли подлијежу примјени 
преференцијалног третмана домаћег у овом поступку јавне набавке. Домаће понуде су 
понуде које подносе правна или физичка лица са сједиштем у Босни и Херцеговини и 
која су регистрована у складу са законима у Босни и Херцеговини и код којих, у 
случају уговора о набавкама роба, најмање 50% укупне вриједности од понуђених роба 
имају поријекло из Босне и Херцеговине, а у случају уговора о услугама и радовима, 
најмање 50 % радне снаге за извршење уговора су резиденти из Босне и Херцеговине. 
 
Уговорни орган ће тражити гаранцију за извршење уговора од најповољнијег 
понуђача. Износ гаранције за извршење уговора је 10 % од вриједности уговора, како 
је дефинисано у нацрту уговора. 
 
Облик безусловне банкарске гаранције за уредно извршење уговора је прописан 
Правилником о облику гаранције за озбиљност понуде и извршење уговора 
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14). 
 
Уговорни орган ће донијети одлуку о избору најповољнијег понуђача или одлуку о 
поништењу поступка јавне набавке у периоду важења понуде (60 дана од истека рока 
за подношење понуда).  

 
Жалба се изјављује Канцеларији за разматрање жалби у Сарајеву, а подноси се путем 
уговорног органа у писаној форми директно или препорученом пошиљком. Рокови за 
изјављивање жалбе су прописани чланом 101. ЗЈН.  
 
За све што није изричито наведено у овој тендерској документацији, примјениће се 
одредбе Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број 39/14), и 
подзаконских аката : Упутство за припрему модела тендерске документације и понуда 
(„Службени гласник БиХ“ број 90/14 и 20/15), Правилник о облику гаранције за 
озбиљност понуде и извршење уговора („Службени гласник БиХ“ број 90/14) и 
Упутство о начину вођења записника са отварања понуда („Службени гласник БиХ“ 
број 90/14). 
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АНЕКСИ 

Сљедећи анекси су саставни дио тендерске документације : 
 
Анекс 1: Образац за достављање понуде, 
Анекс 2: Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тач. a) до д) ЗЈН, 
Анекс 3: Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тач. од a) до д) и (4) ЗЈН, 
Анекс 4: Изјава о испуњености услова из члана 50. став (1) тачка е) ЗЈН, 
Анекс 5: Писмена изјава у вези члана 52. став (2) ЗЈН-а, 
Анекс 6: Образац за цијену понуде (спецификација услуга), 
Анекс 7 : Списак повјерљивих информација, 
Анекс 8 : Нацрт уговора. 
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Анекс 1 
 
 
 
                                                                                                                         

ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ 
 
Број набавке: 20-404-561/19 
 
УГОВОРНИ ОРГАН  
ГРАД БАЊАЛУКА 
ТРГ СРПСКИХ ВЛАДАРА 1 
 
 
 
ПОНУЂАЧ :  
 
 
 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, уписују се исти подаци за све чланове 
групе понуђача, као и када понуду доставља само један понуђач, а поред назива 
понуђача који је представник групе понуђача уписује се и податак да је то 
представник групе понуђача.  
Подуговарач се не сматра чланом групе понуђача у смислу поступка јавне набавке. 
 
КОНТАКТ ОСОБА (за конкретну комисију) 
 
Име и презиме  
Адреса  
Телефон   
Факс  
Е-mail  
 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА* 
 
*Уколико понуду доставља група понуђача, онда Изјаву понуђача попуњава 
представник групе понуђача. 
 
У поступку јавне набавке, коју сте покренули и која је објављена на Порталу јавних 
набавки, Број обавјештења о набавци......................., дана..................., достављамо 
понуду и изјављујемо сљедеће: 
 

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. ...................... (број 
набавке коју је дао уговорни орган), овом изјавом прихватамо њене одредбе у 
цијелости, без икаквих резерви или ограничења. 



 23

 
2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку 

роба, у складу  са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима 
и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења. 
 

3. Цијена наше понуде за ЛОТ 1 (без ПДВ-а) је ________________КМ 
Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 1 је_________________КМ 
 

4. Цијена наше понуде за ЛОТ 2 (без ПДВ-а) је ________________КМ 
Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 2 је_________________КМ 

 
5. Цијена наше понуде за ЛОТ 3 (без ПДВ-а) је ________________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 3 је_________________КМ 
 

6. Цијена наше понуде за ЛОТ 4 (без ПДВ-а) је ________________КМ 
Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 4 је_________________КМ 
 

7. Цијена наше понуде за ЛОТ 5 (без ПДВ-а) је ________________КМ 
Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 5 је_________________КМ 
 

8. Цијена наше понуде за ЛОТ 6 (без ПДВ-а) је ________________КМ 
Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 6 је_________________КМ 

 
9. Цијена наше понуде за ЛОТ 7 (без ПДВ-а) је ________________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 7 је_________________КМ 
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10. Цијена наше понуде за ЛОТ 8 (без ПДВ-а) је ________________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 8 је_________________КМ 
 

11. Цијена наше понуде за ЛОТ 9 (без ПДВ-а) је ________________КМ 
Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 9 је_________________КМ 

 
12. Цијена наше понуде за ЛОТ 10 (без ПДВ-а) је ________________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 10 је_________________КМ 

 
13. Цијена наше понуде за ЛОТ 11 (без ПДВ-а) је ________________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 11 је_________________КМ 

 
14. Цијена наше понуде за ЛОТ 12 (без ПДВ-а) је ________________КМ 

Попуст који дајемо на цијену понуде је__________КМ или ______% 
Цијена наше понуде, са укљученим попустом је_______________КМ 
ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом)________________КМ 
Укупна цијена за уговор за ЛОТ 12 је_________________КМ 

 
 
У прилогу се налази и образац за цијену наше понуде, који је попуњен у складу                               
са захтјевима из тендерске документације. У случају разлика у цијенама из ове 
Изјаве и  Обрасца за цијену понуде, релевантна је цијена из обрасца за цијену 
понуде. 
 

15. Предузеће које доставља ову понуду је домаће са сједиштем у БиХ и најмање 50% 
понуђених роба за извршење овог уговора је из БиХ/50%, или радне снаге која ће 
радити на реализацији овог уговора о набавци услуга/радова, су резиденти Босне и 
Херцеговине, а докази да наша понуда испуњава услове за преференцијални 
третман домаћег, који су тражени тендерском документацијом су у саставу понуде. 
*Уколико се на понуду не може примјенити преференцијални фактор 
домаћег, навести да се на понуду не примјењују одредбе о преференцијлном 
третману домаћег. 
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16. Ова понуда важи (број дана или мјесеци се уписују и бројчано и словима, а у 
случају да се разликују, валидан је рок важења понуде уписан словима), рачунајући 
од истека рока за пријем понуда, тј. до  {......./....../.............} (датум). 

 
17. Ако наша понуда буде најуспјешнија у овом поступку јавне набавке, обавезујемо 

се: 
а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне способности, који су 
тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо 
изјавама у овој понуди; 
б) гаранцију за добро извршење посла у износу од 10 % од вриједности анекса 
уговора. 
 

      8.   У погледу могућности подуговарања (члан 73. ЗЈН-а), потребно је да понуђач 
заокружи једну од сљедећих опција : 
 

А) понуђач не намјерава ниједан дио уговора подуговарањем пренијети на треће 
стране, 
 
Б) понуђач намјерава дио уговора пренијети на треће стране.  
 

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: 
{..................................................} 
 
Потпис овлаштеног лица: {.........................................} 
 
Мјесто и датум: {...............................................................} 
 
Печат предузећа: 
 
Уз понуду је достављена сљедећа документација: 
{Попис достављених докумената, изјава и образаца са називима истих} 
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Анекс 2  
 
Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачка од а) до д) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани ___________________ (Име и презиме), са личном картом број:  
________________ издатом од ______________________, у својству представника 
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
_____________________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ________________, чије сједиште се налази у ________________________ 
(Град/општина), на адреси ______________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
____________________________________ (Навести тачан назив и врсту поступка 
јавне набавке), а којег проводи уговорни орган  
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________ у 
„Службеном гласнику БиХ“ број: ______________________, а у складу са чланом 
45. ставовима (1) и (4) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
 
 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 
 

Кандидат/понуђач __________________________ у наведеном поступку јавне 
набавке, којег представљам, није: 
 
а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична 
дјела     организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са 
важећим прописима у БиХ или земљи регистрације; 
 
б) Под стечајем или  је предмет стечајног поступка или је пак предмет 
ликвидационог поступка; 
 
ц) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског 
осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или 
земљи регистрације; 
 
д) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза 
у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације. 
 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају 
додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) на захтјев 
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уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став 
(3) тачка а). 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено 
кривичним законима БиХ, те да давање нетачних података у документима којима 
се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља 
прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за 
понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице 
понуђача. 
Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени 
поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама 
БиХ у случају сумње у тачности података датих путем ове изјаве задржава право 
провјере тачности изнесених информација код надлежних органа. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат надлежног органа: 
 
___________________                              М.П. 
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Анекс 3 
 
Изјава о испуњености услова из члана 47. ст. (1) тачке од а) до д) и (4) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник БиХ“, број 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме), са личном 
картом број: 
____________________ издатом од ___________________, у својству представника 
привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
_____________________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: __________________, чије сједиште се налази у __________________ 
(Град/општина), на  адреси ___________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган  
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако је објављено обавјештење) број: _______________________  у 
„Службеном гласнику БиХ“ број: 
_____________________, а у складу са чланом 47. ставовима (1) и (4) под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

Документи чије обичне копије доставља кандидат/понуђач ____________________ 
у наведеном поступку јавне набавке, а којима се доказује економска и финансијска 
способност из члана 47. став (1) тачке од а) до д) су истоврсни са оригиналима. 
У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају  
додјеле уговора достави документе из члана 47. став (1) тачке од а) до д) на захтјев 
уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став 
(3) тачка а). 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено 
кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима 
се доказује економска и финансијска способност из члана 47. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђаче (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
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Потпис и печат понуђача: 
 
___________________                              М.П. 
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Анекс 4 – ЛОТ 1  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. камион са ралицом и посипачем ...............................................................2 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

2. камион са ралицом ......................................................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем....................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. камион............................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. трактор са ралицом и посипачем.............................................................3 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. утоваривач..................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. путничко возило.........................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. цестар.........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 2  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. камион са посипачем и ралицом...............................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

2. камион са ралицом.....................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем...................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. камион..........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. трактор са ралицом.....................................................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. утоваривач...................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. путничко возило.........................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. цестар...........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
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Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 3  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. камион са ралицом и посипачем...........................................................1 ком, 
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________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

2. камион са ралицом .........................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем.....................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. камион..............................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. трактор са ралицом........................................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. утоваривач.......................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. путничко возило..............................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. цестар.................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
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КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 4  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. камион са ралицом и посипачем............................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 



 40

 
 

2. камион са ралицом...................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем.................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. камион........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. трактор са ралицом и посипачем.............................................................3 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

6. утоваривач..................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

7. путничко возило.........................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

8. цестар...........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
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КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 5  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. камион са посипачем...................................................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. грејдер...........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. трактор..........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. цестар...........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. камион са ралицом и посипачем..............................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 6  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. грејдер.........................................................................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. булдозер.......................................................................................................1 ком 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. цестар..........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. камион са ралицом и посипачем.............................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

5. камион са посипачем................................................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
 
 
 
 
 



 46

Анекс 4 – ЛОТ 7  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. камион са посипачем...............................................................................2 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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2. грејдер.........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са ралицом и посипачем..............................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. цестар............................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 8  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. грејдер......................................................................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. камион са ралицом и посипачем............................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем...............................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. цестар.........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 9  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. грејдер......................................................................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. камион са ралицом и посипачем............................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем...............................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. цестар.........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

5. трактор са ралицом..................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 10  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. грејдер......................................................................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. камион са ралицом и посипачем............................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем...............................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. цестар.........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 11  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. грејдер......................................................................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. камион са ралицом и посипачем............................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са посипачем...............................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. цестар.........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 4 – ЛОТ 12  
 
Изјава о испуњености услова из члана 50. тачка е) (техничка и професионална 
способност у поступку набавке услуга) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник БиХ“, број: 39/14) 
 
Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме),  са личном 
картом број:  
_________________________ издатом од __________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у ___________________ 
(Град/општина), на адреси __________________ (Улица и број), као 
кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако  
је објављено обавјештење) број:________________________ у „Службеном 
гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 50. тачке ц), д), е) и г) под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу дајем сљедећу изјаву/е: 
 
ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, а за које се не може 
захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача; 
 
д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запосленика и о броју 
руководећег особља у посљедње три године; 
 
е) о техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже 
пружалац услуга за обављање конкретних услуга и осигурање квалитета; 
 
г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом 
животне средине и мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект 
примјењивати приликом обављања услуга. 
 
Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 
 

1. грејдер......................................................................................................1 ком, 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
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2. камион са посипачем...............................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

3. камион са ралицом и посипачем............................................................2 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

4. булдозер....................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________             
 
 

5. цестар.........................................................................................................1 ком 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 
употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби 
или пословању као да су истинити представља кривично дјело утврђено кривичним 
законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 
техничка и професионалана способност из члана од 48. до 51. Закона о јавним 
набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 
КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за 
одговорно лице понуђача. 
 
Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат понуђача/кандидата: 
 
___________________                               
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Анекс 5 
ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

У ВЕЗИ ЧЛАНА 52. СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
 
 

Ја, нижепотписани _____________________________ (Име и презиме), са личном 
картом број:  
__________________________издатом од__________________, у својству 
представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности 
__________________________________ 
(Навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), 
ИД број: ____________________,  чије сједиште се налази у 
____________________(Град/општина), на адреси ___________________ (Улица и 
број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 
_________________________________________ (Навести тачан назив и врсту 
поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган 
______________________________________________ 
(Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној 
набавци (ако је објављено обавјештење) број:________________________ у 
„Службеном гласнику БиХ“ број: 
______________________, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним 
набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  
 
 
 ИЗЈАВЉУЈЕМ 
 

1 Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у 
процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке. 
 

1. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу 
повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и 
страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру 
службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од 
вршења дјела које треба извршити он, или неко ко посредује при таквом 
подмићивању службеног или одговорног лица. 
 

2. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу 
службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно 
службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог 
службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од 
обављања радњи, које не треба извршити. 
 

3. Нисам био укључен у било какве активности које за 
циљ имају корупцију у јавним набавкама. 
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4. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ 
имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке. 

 

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично 
дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне 
дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине. 

 
 

Изјаву дао: 
_____________________ 
 
Мјесто и датум давања изјаве: 
________________________ 
 
Потпис и печат надлежног органа: 
 
___________________                              М.П. 
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Анекс 6 
 

 
Образац за цијену понуде 

 
  

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 1 ТРЕЋЕ ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ:Булевар Степе Степановића,Рајка Боснића и др. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

  
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. 

МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА БЕЗ

ПДВ-а  
            

1. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ 5m3 САТ 69   
            
2. КАМИОН СА РАЛИЦОМ  САТ 228   
                
3. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ 5m3 САТ 159   
  и РАЛИЦОМ       
          
4. ТРАКТОР СА РАЛИЦОМ САТ 117   
  (снаге до 30 KS)       
          
5. ТРАКТОР СА ПОСИПАЧЕН и САТ 502   
  РАЛИЦОМ(снаге од 30-50 KS)       
            
6. ТРАКТОР СА ПОСИПАЧЕН и САТ 384   
  РАЛИЦОМ(преко 50 KS)       
            
7. ВОЗИЛО ЗА УКЛАЊАЊЕ САТ 190   
  ХАВАРИСАНИХ ВОЗИЛА       
            
8. КАМИОН САТ 94   
            
9. УТОВАРИВАЧ     САТ 95   
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10. ЦЕСТАР-КОМБИБУС САТ 114   
                

11. ПУТНИЧКО АУТО САТ 231   
                

12. РАДНИК ТРЕЋЕ ГРУПЕ САТ 7783   
                

13. 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 83   

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а
ПОПУСТ %:

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а
              ПДВ

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом
          

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 15.03.2020. год с
од временских прилика наведени период може почети раније, односно завршити се касније.                   

                                                                                                                             Понуђач: 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 2 ЧЕТВРТО ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ: Слатинска, Делибашино село и др.  

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

  
    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

              
1. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ 

5m3 САТ 441     
  

И РАЛИЦОМ         
            
2. КАМИОН СА РАЛИЦОМ  САТ 141     
                  
3. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 54     
            
4. КАМИОН САТ 34     
                  
5. ТРАКТОР СА ПОСИПАЧЕН и САТ 102     
  РАЛИЦОМ(снаге преко50 KS)         
              
6. УТОВАРИВАЧ САТ 250     
                  
7. ЦЕСТАР-КОМБИБУС САТ 54     
                  
8. РАДНИК ТРЕЋЕ ГРУПЕ САТ 882     
                  
9 ПУТНИЧКИ АУТО САТ 189     
                  

10. 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 1017     

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   
ПОПУСТ:   

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   
              ПДВ:   
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УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 15.03.2020. 
год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети раније, односно 
завршити се касније.                                                

                                                                                                                                  Понуђач: 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА        
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ 

СНАГЕ  
    

         
ЛОТ 3 ПЕТО ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ: Суботичка, Српски Милановац, Даљака и 
др.  

 

         
РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА     ЕФЕКТИВНИ САТИ  

         
     ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА ЦИЈЕНА

БЕЗ ПДВ
     МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а  

         
1. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ 5m3 САТ 441   

 И РАЛИЦОМ       
         

2. КАМИОН СА РАЛИЦОМ   САТ 142   
         

3. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ   САТ 54   
         

4. ТРАКТОР СА РАЛИЦОМ  САТ 102   
 (снаге преко 50 KS)       
         

5. КАМИОН    САТ 34   
         
         

6. УТОВАРИВАЧ   САТ 250   
         
         

7. ЦЕСТАР-КОМБИБУС  САТ 54   
         
         

8. РАДНИК ТРЕЋЕ ГРУПЕ  САТ 882   
         

9. ПУТНИЧКО АУТО   САТ 189   
         

10. АБРАЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ  m³ 101   
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:      

ПОПУСТ:        
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:    
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       ПДВ:  
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:      
         

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 15.03.2020. год. с
што зависно од временских прилика наведени период може почети раније, односно завршити се касније

         
         

                                                                                                                                Понуђач: 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА        
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ 

СНАГЕ 
    

         
ЛОТ 4  ШЕСТО ГРАДСКО ПОДРУЧЈЕ:Симе Пандуревића, Франца Шуберта и 
др.  

 

         
РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА     ЕФЕКТИВНИ САТИ  

         
     ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА ЦИЈЕНА

БЕЗ ПДВ
     МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а  

         
1. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ 5m3 САТ 430   

 и РАЛИЦОМ       
         

2. КАМИОН СА РАЛИЦОМ   САТ 120   
         

3. КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ 5m3 САТ 45   
         

4. КАМИОН    САТ 23   
         

5. ТРАКТОР СА РАЛИЦОМ  САТ 1430   
 (снаге до 50 KS)       
         

6. УТОВАРИВАЧ   САТ 152   
         

7. ЦЕСТАР-КОМБИБУС  САТ 342   
         

8. ПУТНИЧКО АУТО   САТ 470   
         

9. РАДНИК ТРЕЋЕ ГРУПЕ  САТ 2330   
         

10. АБРАЗИВНИ МАТЕРИЈАЛ  m³ 567   
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:      

ПОПУСТ:        
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:    

       ПДВ;  
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:      
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Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 15.03.2020. год. с
што зависно од временских прилика наведени период може почети раније, односно завршити се касније

         

         

         
         
         

                                                                                                                         Понуђач: 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 5 - ПРВО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Борковићи, Г. Пискавица, Пискавица. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

УКУПНА 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а 

  
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. 

МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

              
1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 275     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 133     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 9     

              
4 КАМИОН     САТ 2.5     
              
5 ЦЕСТАР     САТ 150     
              
6 ГРЕЈДЕР     САТ 25     
              
7 УТОВАРИВАЧ     САТ 72     
              
8 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 25     
              
9 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 120     
              

10 РАДНИК     САТ 1275     
              

11 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 1206     

                  
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   

ПОПУСТ:   
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УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   
ПДВ:   

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 

Понуђач: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 6 - ДРУГО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Стричићи и Вилуси. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

  
    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

              
1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 338     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 180     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 30     

              
4 ЦЕСТАР     САТ 30     
              
5 ГРЕЈДЕР     САТ 107     
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6 УТОВАРИВАЧ     САТ 60     
              
7 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 12     
              
8 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 107     
              
9 РАДНИК     САТ 900     
              

10 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 1210     

              
11 ДОЗЕР       САТ 12     
                

УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   
ПОПУСТ:   

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 

Понуђач: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 7 - ТРЕЋЕ СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Доња Кола и Голеши. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  
  

ЕФЕКТИВНИ САТИ 
  

    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 
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МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а 
              

1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 180     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 240     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 72     

              
4 ЦЕСТАР     САТ 60     
              
5 ГРЕЈДЕР     САТ 60     
              
6 УТОВАРИВАЧ     САТ 60     
              
7 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 30     
              
8 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 72     
              
9 РАДНИК     САТ 720     
              

10 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 1320     

                
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   

ПОПУСТ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   

ПДВ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 

Понуђач: 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 8 - ЧЕТВРТО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Крупа н/В, Рекавице 1 и Рекавице 2. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

  
    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

              
1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 120     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 90     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 30     

              
4 ЦЕСТАР     САТ 30     
              
5 ГРЕЈДЕР     САТ 12     
              
6 УТОВАРИВАЧ     САТ 300     
                  
7 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 8     
              
8 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 72     
              
9 РАДНИК     САТ 600     
              

10 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 555     

                
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   

ПОПУСТ:   
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УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   
ПДВ:   

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 

Понуђач: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 9 - ПЕТО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Љубачево, Крмине, Бочац и Агино Село. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

  
    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

              
1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 192     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 240     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 120     

              
4 КАМИОН     САТ 10     
              
5 ЦЕСТАР     САТ 60     
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6 ГРЕЈДЕР     САТ 22     
              
7 УТОВАРИВАЧ     САТ 42     
              
8 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 12     
              
9 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 120     
              

10 РАДНИК     САТ 1080     
              

11 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 950     

                
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   

ПОПУСТ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   

ПДВ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 

Понуђач: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 10 - ШЕСТО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Драгочај, Залужани и Пријаковци. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  
  

ЕФЕКТИВНИ САТИ 
  

    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 
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МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а 
              

1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 275     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 96     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 18     

              
4 ЦЕСТАР     САТ 120     
              
5 ГРЕЈДЕР     САТ 47     
              
6 УТОВАРИВАЧ     САТ 55     
              
7 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 6     
              
8 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 132     
              
9 РАДНИК     САТ 1080     
              

10 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 900     

                  
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   

ПОПУСТ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   

ПДВ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 



 76

Понуђач: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 11 - СЕДМО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Поткозарје, Мишин Хан, Верићи и Пискавица. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

  
    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

              
1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 210     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 150     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 42     

              
4 ЦЕСТАР     САТ 150     
              
5 ГРЕЈДЕР     САТ 12     
              
6 УТОВАРИВАЧ     САТ 30     
              
7 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 47     
              
8 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 72     
              
9 РАДНИК     САТ 570     
              

10 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 1200     

                
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   
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ПОПУСТ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   

ПДВ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 

Понуђач: 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
РАДА ВОЗИЛА, МАШИНА И РАДНЕ СНАГЕ  

ЛОТ 12 - ОСМО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ МЗ: Бронзани Мајдан и Стратинска. 

РЕД. 
БРОЈ 

СРЕДСТВО РАДА  

  
ЕФЕКТИВНИ САТИ 

  
    
ЈЕД. УКУПНО ЈЕД. УКУПНА 

ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-

а МЈЕРЕ  ПЛАНИРАНО 
ЦИЈЕНА 
БЕЗ ПДВ-а  

              
1 КАМИОН СА ПОСИПАЧЕМ САТ 240     
              
2 КАМИОН СА РАЛИЦОМ И          
  ПОСИПАЧЕМ      САТ 90     
              

3 
ТРАКТОР СА 
РАЛИЦОМ   САТ 12     

              
4 ЦЕСТАР     САТ 120     
              
5 ГРЕЈДЕР     САТ 47     
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6 УТОВАРИВАЧ     САТ 30     
              
7 КОМБИНОВАНА МАШИНА САТ 12     
              
8 ПУТНИЧКО ВОЗИЛО   САТ 90     
              
9 РАДНИК     САТ 1320     
              

10 
АБРАЗИВНИ 
МАТЕРИЈАЛ   m³ 1320     

                
11 ДОЗЕР       САТ 60     

                
УКУПНА ЦИЈЕНА БЕЗ ПДВ-а:   

ПОПУСТ:   
УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПОПУСТОМ БЕЗ ПДВ-а:   

УКУПНА ЦИЈЕНА СА ПДВ-ом:   

Количине су орјентационе и важе за зимску сезону у периоду од 15.11.2019. год.  до 
15.03.2020. год. с тим што зависно од временских прилика наведени период може почети 
раније, односно завршити се касније. 

Понуђач: 
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Анекс 7 
 

ПОВЈЕРЉИВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
 
 
 

Информација која је 
повјерљива 

Бројеви 
страница с тим 
информацијама 
у понуди 

Разлози за 
повјерљивост тих 
информација 

Временски 
период у којем ће 
те информације 
бити повјерљиве 
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                                                                                             Потпис и печат понуђача 
 
                                                                                           __________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Анекс 8 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, 
мостова и тротоара у зимском периоду - III градско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 1. 
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Члан 2. 

 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара, ради одвијања 
безбједног и несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора - у 
улицама које су одређене Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
 
 

Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 5 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
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Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 

Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
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Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 



 84

- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
 
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 

 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
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Члан 19. 
 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

  
 
 

НАЦРТ 
 

УГОВОР  
о пружању услуге зимске службе 

 

 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, 
мостова и тротоара у зимском периоду - IV градско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 2. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара, ради одвијања 
безбједног и несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора - у 
улицама које су одређене Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
 
 

Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
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Члан 5. 

 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 5 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
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Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
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- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 
уговора. 

 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
 
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
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Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 

 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 22. 
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Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, 
мостова и тротоара у зимском периоду - V градско подручје.  
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 3. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара, ради одвијања 
безбједног и несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора - у 
улицама које су одређене Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
 
 

Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
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Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 5 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
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Члан 10. 

 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
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- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
 
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 
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Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 

 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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 НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности градских саобраћајница, тргова, 
мостова и тротоара у зимском периоду - VI градско подручје.  
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Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 4. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности градских саобраћајница, тргова, мостова и тротоара, ради одвијања 
безбједног и несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора - у 
улицама које су одређене Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
 
 

Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
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Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 5 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
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Члан 10. 

 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
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- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
 
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 
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Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - I сеоско подручје.  
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Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 5. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
 
 

Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
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Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
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Члан 10. 

 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
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- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
 
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

Члан 18. 
 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
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из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 

 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 

 
Уговорне стране: 
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1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - II сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 6. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
  
 
 

Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
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Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
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Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
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Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
 
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
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Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

Члан 18. 
 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 
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Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - III сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 7. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
  
 
 

Члан 4. 
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Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
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Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
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-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
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У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 

 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 22. 

 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 

НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - IV сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 8. 
  

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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Члан 2. 

 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
  
 
 

Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
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Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
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Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
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- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
 
У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 

 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
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ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
 
 

Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - V сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 9. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
  
 
 

Члан 4. 
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Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
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Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
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Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
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У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 

 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - VI сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 10. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
  
 
 

Члан 4. 
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Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 
Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
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Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
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Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
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У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

 
Члан 18. 

 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - VII сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 11. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
  
 
 

Члан 4. 
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Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 

Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
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Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
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-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
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У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

Члан 18. 
 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - VII сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 11. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
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Члан 4. 
 
Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 

Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
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Члан 8. 
 
Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
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Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
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У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

Члан 18. 
 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 22. 

 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 
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НАЦРТ  

 
УГОВОР  

о пружању услуге зимске службе 
 
 
Уговорне стране: 
 
1.  ГРАД БАЊА ЛУКА, кога заступа градоначелник мр Игор Радојичић (у даљем 
тексту: Наручилац), и 
          
2. _______________________________, које заступа 
_____________________________  (у даљем тексту: Извршилац)  
 
 

 
Члан 1. 

 
Предмет уговора је одржавање проходности локалних и некатегорисаних путева у 
зимском периоду - VIII сеоско подручје.  
 
Овај уговор се закључује након претходно проведеног преговарачког поступка 
јавне набавке, број 20-404-____/19, а на основу Одлуке Градоначелника о избору, 
број 12-Г-____/19 од  _____ 2019. године, за ЛОТ 12. 
  
 

Члан 2. 
 
Извршилац се обавезује да у зимском периоду обавља послове који се састоје у 
пружању услуге зимске службе, за сезону 2019/2020. године, односно одржавању 
проходности локалних и некатегорисаних путева, ради одвијања безбједног и 
несметаног саобраћаја, на подручју из члана 1. овог уговора – на путевима који су 
одређени Програмом рада зимске службе за 2019/2020. годину. 
 
 

Члан 3. 
 
Одржавање јавних саобраћајних површина на подручју града Бања Лука обухвата 
зимски период од 15.11.2019. до 15.3.2020. године, с тим што зимски период, у 
зависности од временских прилика, може почети прије, односно завршити се 
касније у односу на наведени период.  
  
 
 

Члан 4. 
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Програмом рада зимске службе одређени су приоритети за одржавање путева за 
обезбјеђење проходности путева у зимском периоду. 
 
На основу Програма рада зимске службе извршилац је дужан да изради План рада, 
који одобрава наручилац. 
 
 

Члан 5. 
 
Под одржавањем путева у зимском периоду подразумијева се, нарочито: 
- уклањање снијега са коловоза пута (машинско и ручно чишћење и разгртање 

снијега) 
- неутрализовање поледице на коловозу, 
- спречавање стварања поледице на коловозу (посипање соли и другог 

абразивног материјала), 
- уклањање хаварисаних возила и возила осталих на коловозу која онемогућавају 

чишћење пута. 
 
 

Члан 6. 
 
Извршилац је дужан обезбиједити нормалну проходност јавних саобраћајних 
површина према утврђеним приоритетима из Програма рада зимске службе. 
 
Извршилац је обавезан да обавља чишћење снијега, када је висина снијега преко 7 
цм без писаног или усменог налога наручиоца. 
 
Извршилац је обавезан да, према писаном или усменом налогу наручиоца, изврши 
посипање соли на јавне саобраћајне површине када је температура 0˚ С и предвиђа се 
пад до -5˚ С. 
 

 
Члан 7. 

 
Извршилац се обавезује да обезбиједи: 
- материјал за посипање (абразивни материјал), 
- возила и радне машине у исправном стању са прикључном опремом, 
- одговарајући број руковаоца машинама и радника, у свему према Програму 

рада и Плану рада зимске службе.  
 

Наручилац се обавезује да обезбиједи индустријску со за посипање, у количини и 
на начин који је одређен Планом рада зимске службе. 
 
 

Члан 8. 
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Извршилац се обавезује да услуге, које су предмет овог уговора, изводи 
благовремено и синхронизовано, тако да се на путу може одвијати безбједан 
саобраћај, те одговара за сву штету која настане корисницима пута и вршиоцима 
радова на путу. 
 
Извршилац се обавезује да неће угрозити лица и објекте, те да ће надокнадити сву 
штету трећим лицима, која је настала вршењем послова који су предмет овог 
уговора.   
Уколико треће лице претрпи било какву штету због неблаговременог или 
неквалитетног обављања услуге која је предмет овог уговора и за ту штету тужи 
наручиоца, исти може позвати извршиоца да узме учешће у парничном поступку 
који се води пред надлежним судом, како би се утврдило ко је дужан да надокнади 
насталу штету. 

 
 

Члан 9. 
 
Извршилац се обавезује да, уз сагласност надзорног органа, у случају већих 
временских непoгода, изазваних сњежним падавинама, ангажује допунске машине, 
возила и друге раднике. 
 
 

Члан 10. 
 
Цијена за уговорене услуге  износи ___________ КМ, у складу са спецификацијом. 
У цијену је урачунат ПДВ. 
 
Спецификација услуга зимске службе за сезону која је обухваћена овим уговором, 
саставни је дио уговора.  
 
Плаћање извршених услуга вршиће се на основу привремених мјесечних ситуација 
које овјерава надзорни орган и окончаном ситуацијом након завршетка сезоне.  
 
 

Члан 11. 
 
Надзор над обављањем услуга, које су предмет овог уговора, обављаће надзорни 
тим (надзорни орган) који ће бити именован посебним рјешењем. Извршилац се 
обавезује да прије почетка обављања услуге одреди руководиоца радова и о томе 
писаним путем обавијести наручиоца. 
 
 

Члан 12. 
 
Надзорни орган може, у име наручиоца, да предузима радње у вези са предметом 
овог уговора, које се односе на сљедеће: 
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-     даје налоге за потребне радове на одржавању путева у зимском периоду, 
- овјерава дневник рада, 
- даје налог за допунско ангажовање машина, возила и радника, 
- контролише количину и квалитет абразивног материјала, 
- даје и друге налоге и упутства извршиоцу у вези са извршењем обавеза из овог 

уговора. 
 
 

Члан 13. 
 
Извршилац се обавезује да води дневник рада (у даљем тексту: дневник). Дневник 
се води у 2 (два) примјерка, од којих свака уговорна страна задржава по један 
примјерак за своје потребе.  

Члан 14. 
 
У дневник се обавезно уписују сљедећи подаци: 
- рок почетка и завршетка посла, 
- подаци о свакодневно извршеном послу, 
- број возила и машина по врсти, са прикључном опремом, регистарски број и 

констатација о исправности машина и возила, 
- податке о руковаоцу машина и возила, 
- вријеме ефективног рада машина и возила, 
- сатница рада у току дана радника, 
- послови на којима су ангажоване радне машине и возила, 
- вријеме чекања на рад, дежурство, 
- подаци о ангажовању допунских радних машина, возила и радника, 
- подаци о температурама и падавинама, 
- подаци о утрошку материјала за посипање,  
- подаци о проходности путева и о стању и условима саобраћаја на путу. 
 
 

Члан 15. 
 
Дневник су свакодневно обавезни потписати и овјерити представници извршиоца и 
наручиоца. У изузетним случајевима потписивање и овјера дневника може се 
обавити у року од 48 сати након извршеног посла, с тим што се у дневнику мора 
констатовати разлог због којег није извршено благовремено потписивање. 
 
 
 

Члан 16. 
 
У случају неблаговременог или неквалитетног извршења посла Наручилац ће се 
наплатити за претрпљену штету из банкарске гаранције за уредно извршење 
уговора, која износи 10% од вриједности уговора. 
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У случају да износ претрпљене штете буде већи од износа из банкарске гаранције 
за извршење уговора, наручилац има право да се намири за пуни износ претрпљене 
штете. 
 
Наручилац се обавезује вратити банкарску гаранцију за извршење уговора по 
истеку 30 (тридесет) дана од дана завршетка зимске сезоне. 
 
 

Члан 17. 
 
Извршилац је дужан да поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа 
у погледу извршавања свих обавеза преузетих овим уговором и да, у року који му 
остави надзорни орган, отклони све недостатке и изврши све интервенције, као и да 
благовремено извршава обавезе из овог уговора, за које је утврђено да није 
потребан налог наручиоца. 
 
За возила опремљена тахографом, извршилац је дужан доставити тахографске 
листиће, картицу возача, ручно евидентиране записе и исписе из тахографа. 

Члан 18. 
 
Ако извршилац не поступи по писаном или усменом налогу надзорног органа или 
послове не извршава благовремено, Наручилац ће се за штету коју трпи наплатити 
из банкарске гаранције за добро извршење уговора, а ако штета прелази износ 
гаранције наручилац ће се наплатити до пуног износа, те раскинути уговор и 
ангажовати другог извршиоца, са којим ће закључити уговор о пружању услуга 
зимске службе. 
 

 
Члан 19. 

 
Наручилац се обавезује да ће извршиоцу, прије увођења у посао, уручити Програм 
рада зимске службе. 
 
 

Члан 20. 
 
У случају спора из овог уговора уговорне стране се обавезују да ће спор настојати 
ријешити споразумно, а уколико у томе не успију надлежан је суд у Бањој Луци. 
 

 
Члан 21. 

 
За све што није предвиђено овим уговором примјењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 
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Члан 22. 
 
Саставни дио овог уговора је обострано потписана спецификација рада возила, 
машина и радне снаге. 
 

 
Члан 23. 

 
Уговор је сачињен у 8 (осам) истовјетних примјерака, од којих извршиоцу припада 
1 (један), а 7 (седам) примјерака наручилац задржава за своје потребе. 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА       
 

                                                                                             _____________________________ 

 


