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 На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/2012,14/2015 и 68/2015 у даљем тексту: Закон),  члана 6. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 
начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“ број 86/2015) 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-1/2018-140, од 28.09.2018. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број IV-404-1/2018-141, 
од 28.09.2018.године, припремљена је 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА ПРВОГ  број 16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs  

 
1.2. Подаци о врсти поступка јавне набавке 

 
Предметна јавна набавка радова, број 16/2018 – спроводи се у отвореном 

поступку, у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима којима 
се уређују јавне набавке. 
 

1.3. Подаци о предмету јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке је набавка радова  на редовном одржавању путева у 
зимском периоду. 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
Предметну јавну набавку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки, на 

Порталу службених гласила Републике Србије и бази прописа и на својој интернет 
страници.  
       

1.4. Контакт (лице или служба) 
 

Комисија за ЈН, факс: 021/6045-587 или mail: jnabavke@backapalanka.org.rs, 
радним данима: понедељак - петак, у току радног времена од 07,00-15,00 часова. 

 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
2.1. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки  

 
Опис предмета јавне набавке: набавка радова на редовном одржавању путева 

у зимском периоду, а у свему по опису, сходно поступку и условима одређеним у 
овој конкурсној документацији. 

Редни број јавне набавке:16/2018. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 45233141- радови на одржавању 

путева ; 44113910 - материјали за зимску службу на путевима 
 

2.2. Партије 
 

Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 
 

Програм рада Зимске Службе за период 15. 11. 2018. - 31. 03. 2019. (Период 
Зимске Службе) је дат у Прилогу 1 и Путна мрежа у Прилогу 2. 
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  И 
76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
4.1. Обавезни услови 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона о јавним набавкама, и то: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл.75. став 1. тачка 1. Закона); 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл.75. став 1. тачка 2. Закона); 
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл.75. став 1. тачка 4. Закона); 
 

Понуђач  је дужан да при састављању понуде наведе да је  изричито  
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл.75. став 2. 
Закона) -  (Образац број 4). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 
1., 2., 4. ЗЈН. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1., 2.,4. ЗЈН. 

 
4.2. Доказивање испуњености обавезних услова 

 
У складу са чланом 77. став 1. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Закона, достављањем 
следећих доказа: 

 
- Правно лице као понуђач: 

1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда, независно од датума издавања 

2) Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП-а за 
законског заступника , да  није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре. Уколико понуђач има више 
законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Захтев за 
извод из казнене евиденције се може поднети према месту рођења или 
према месту пребивалишта законског заступника. За понуђача – правно 
лице Уверење Основног и Вишег суда на чијем је подручју седиште правног 
лица за кривична дела против привреде, против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре, а за дело 



 

организованог криминала Уверење Вишег суда у Београду, доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда 

4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не 
може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

- Предузетник као понуђач: 
1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре или извод из 
одговарајућег регистра, независно од датума издавања 
2) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске управе 
МУП-а за законског заступника , да  није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре, доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда 
4) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 
- Физичко лице као понуђач 
1) Извод из казнене евиденције односно уверење надлежне Полицијске управе 
МУП-а за законског заступника , да  није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре, доказ не може бити 
старији од два месеца пре отварања понуда 
2) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и Уверење надлежне локалне самоуправе да је 
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, доказ не може 
бити старији од два месеца пре отварања понуда 
 

4.3. Додатни услови  
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона о јавним набавкама, и то: 

 
1) да располаже неопходним минималним пословним капацитетом  

 

 да је понуђач изводио истоврсне радове који су предмет јавне набавке у 
вредности од најмање 10.000.000,00 динара без ПДВ-а у претходних пет  
обрачунских година (2013 - 2017.)  
 

2) да располаже неопходним минималним финансијским капацитетом  
 

 да није био у блокади ниједан дан у претходних годину дана који претходе 
месецу у коме је објављен позив за подношење понуда није био у блокади  
 
 
 



 

3) да располаже неопходним минималним техничким капацитетом 
 

 да понуђач поседује минимално следећу опрему: 
 

ОСНОВНА МЕХАНИЗАЦИЈА (ОМ)  

рб НАЗИВ КОМ. 

1 Камион кипер-са снежним плугом и расипачем соли и ризле са ГПС-ом. 
Од укупног броја камиона минимално 4 комада морају бити камиони са 
надограђеним вихором за посипање соли и ризле. 

7 

2 Радна машина са снежним плугом и са ГПС-ом 5 

 УКУПНО: 12 

ПРАТЕЋА МЕХАНИЗАЦИЈА (ПМ)  

рб НАЗИВ КОМ.  

1 Теренско МВ за обилазак путева (може и путничко МВ) са ГПС-ом 1 

2 Грејдер са ГПС-ом 1 

3 Радна машина са снежним плугом и ГПС-ом  2 

4 Радна машина са снежним плугом и кашиком за утовар и расипачем 
материјала 0,4 до 1 м3 (локација СПЗС 1 и СПЗС 2) са ГПС-ом 

2 

 УКУПНО 6 

 УКУПНО ОМ+МП 18 

ОСТАЛИ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ (ОТК)  

1 
Примарни пункт "зимске службе" на територији Бачке Паланке – насеља, 
који мора имати манипуллативне површине, наткривене и затворене  
површине  за смештај механизације, соли и ризле као и људства – ППЗС 

1 

2 

Секундарни пункт "зимске службе" у Нештину (алтернативно Визић) 
који мора имати манипуллативне површине, наткривене и затворене  
површине  за смештај механизације, соли и ризле као и људства – СПЗС 
1 

1 

3 

Секундарни пункт "зимске службе" у Пивницама (алтернативно 
Деспотово) који мора имати манипуллативне површине, наткривене и 
затворене  површине  за смештај механизације, соли и ризле као и 
људства – СПЗС 2 

1 

УКУПНО 3 

 
Напомена: 
За механизацију која се наведе у конкурсној документацију (ОМ или ПМ), у случају 
да се иста не може користити у зимској служби због квара или другог разлога који 
се није могао предвидети, Понуђач је дужан да у току уговорног периода отклони 
недостатке у што краћем року (тако да не угрожава функционисање зимске 
службе), а у случају немогућности отклањања недостатка, да нефункционалну 
механизацију замени механизацијом истих или бољих карактеристика. За замену 
механизације се мора добити сагласност од стране стручне службе 
Наручиоца. 
 

4) да располаже неопходним минималним кадровским капацитетом 
 

 да има у радном односу или ангажоване другим уговором у складу са 
Законом о раду минимално 20 лица са  следећим квалификацијама 



 

 
 

рб НАЗИВ Услов ком 

1 Техничко лице мин ССС 
адекватна категорија за управљање 
воз./рад.машином и искуство и да је 
оспособљен за рад у зимској служби 

2 

2 
Возач камиона - са снежним 
плугом и расипачем соли и 
ризле 

адекватна категорија за управљање 
воз./рад.машином и искуство и да је 
оспособљен за рад у зимској служби 

8 

3 Возач раднe машина  
адекватна категорија за управљање 
воз./рад.машином и искуство и да је 
оспособљен за рад у зимској служби 

10 

 УКУПНО: 20 

 
4.4.  Доказивање испуњености додатних услова 
 
У складу са чланом 77. став 2. Закона о јавним набавкама, понуђач доказује 

испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, 
достављањем следећих доказа: 

 
1) неопходaн минимални пословни капацитет  

Докази :  
- Списак изведених радова (референц листа) потписана и оверена од стране 

Понуђача. Уколико заједно испуњавају чланови групе сваки члан потписује 
и оверава своју референц листу (Образац број 5) 

- Потврда/е инвеститора о изведеним радовима, потписане и оверене од 
стране наручиоца (инвеститора) - (Образац бр.6) 

 
2) неопходaн минимални финансијски  капацитет  

Докази: 
- Потврда од НБС (Одељење за принудну наплату), потврда о броју 

неликвидних дана за последњих 12 месеци који претходе месецу у коме је 
објављен позив за подношење понуда на Порталу јавних набавки 

 
3) неопходан минимални технички капацитет : 

 
3.1. Докази за опрему:  

-  доказ о власништву - за средства набављена до 31.12.2017. године-
пописна листа или аналитичка картица основних средстава, на којима ће 
маркером бити означена тражена техничка опрема, потписана од стране 
овлашћеног лица  и оверена печатом, пописна листа мора бити са датумом 
31.12.2017. године.  
-  за средства набављена од 01.01.2018.године, рачун  
-  за возила која се региструју:  копија саобраћајне дозволе (уколико је 
издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати) 
-  за возила које се не региструју – копија пописне листе, односно 
уговор о закупу или лизингу  
Tехничка опремљеност се може доказати и уговором о закупу/лизингу који у 
прилогу мора имати последњу пописну листу закуподавца или рачун и 
отпремницу уколико је средство набављено од стране закуподавца након 
01.01.2018. године на којој ће маркером бити означена  закупљена техничка 
опрема или уговором о лизингу са копијама саобраћајних дозвола (уколико 
је издата нова саобраћајна дозвола, исту треба очитати и одштампати)  



 

- За ППЗС  обавезно доставити Образац бр. 10.  
- За СПЗС  обавезно доставити Образац бр. 11. 
- За ГПРС доставити предуговор и Изјаву да ће опрема бити инсталирана код 

Понуђача и надзор код стручне службе ЈП „Стандард“ 
- Изјава  о техничком капацитету - Образац бр. 7 

 
4. неопходан минимални кадровски капацитет:  

 
Докази: 

- М образац и фотокопије уговора о радном ангажовању по неком од основа у 
складу са Законом о раду у којем ће бити наведен минималан рок 
ангажовања лица који не може бити краћи од 31.03.2019. 

- Образац бр.8 - Изјава о кадровском капацитету (навести сва лица која ће 
бити ангажована на реализацији предмета јавне набавке а минимум 20) 
   
Уколико понуду подноси група понуђача додатне услове могу да испуњавају 

заједно. 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да 
тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена 
као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 Наручилац ће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуђач не 
испуни све тражене услове и не достави тражене доказе. 
 Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре, не морају да доставе доказе из члана 75. став 1. тачка 1., 2., 
4.  ЗЈН, који су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 
доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 Уколико понуђач у понуди не достави доказ, а не нагласи да су подаци јавно 
доступни и не наведе интернет страницу, понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 



 

 
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 
5.1. Подаци о језику на којем мора да буде састављена понуда 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

5.2. Захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 
 

Понуда се доставља у писаном облику на обрасцу из конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко ручно попуњена или 
откуцана, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико Образац понуде и остале потребне обрасце из ове конкурсне 
документације потписује лице које није уписано у Регистар као лице овлашћено за 
заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце 
који су саставни део конкурсне документације. 

Понуђачи су обавезни да изврше обилазак терена/путева на којем ће се 
вршити предмет јавне набавке односно зимска служба. За обилазак локације 
понуђач је у обавези да донесе овлашћење за лице које ће извршити обилазак 
локације. Обилазак локације могуће је извршити сваког радног дана у периоду од 
08,00 до 14,00 часова, закључно са 26.10.2018. године, особа за контакт: Дејан 
Шкорић тел: 064-864-1560. Наручилац је обавезан да овери потврду о обиласку 
локације. 

Подаци који нису уписани у приложене обрасце, односно подаци који су 
уписани мимо образаца, неће се уважити, и таква понуда ће се одбити.  

Понуђач је дужан да пажљиво прегледа конкурсну документацију, упутства, 
спецификацију, као и посебне захтеве, попуни образац понуде, остале обрасце, 
приложи захтеване изјаве, документа и доказе, оверене на захтевани начин, те 
тако комплетирану понуду достави у року дефинисаном конкурсном 
документацијом.  

Приложену спецификацију попунити на местима где је то предвиђено, јер ће 
у супротном понуда бити одбијена као неодговарајућа. 

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

Није дозвољено подношење понуде у електронском облику. 
Понуде са комплетно захтеваном документацијом подносе се непосредно 

или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, 
на адресу: Општина Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 21400 Бачка 
Паланка, канцеларија број 19, са назнаком: „Не отварај-Понуда за набавку радова 
на редовном одржавању путева у зимском периоду, број ЈН 16/2018“, у року од 30 
(тридесет) дана од дана објављивања  конкурсне документације на Порталу 
јавних набавки,  односно до 29.10.2018. године (понедељак)  до 11,00 часова.  

Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Наручиоца 
најкасније последњег дана наведеног рока, односно до 29.10.2018. године до 
11,00 часова.  



 

Неблаговремене понуде неће се разматрати, него ће се неотворене вратити 
понуђачу. 

На полеђини коверте навести назив и пуну пословну адресу понуђача, као и 
име особе за контакт и број телефона. 

Сваки упис у текст, брисање или уписивање преко постојећег текста ће бити 
важеће само ако је исти печатирала и парафирала овлашћена особа. 

 
Понуда мора да садржи: 

 Попуњен, потписан и оверен Образац понуде – „Образац број 1“  

 Документа која је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност 
обавезних  и додатних услова  

 Попуњен, потписан и оверен Образац трошкова припреме понуде – 
„Образац број 2“, попуњава, потписује и оверава  овлашћено лице понуђача 
односно овлашћени понуђач из  групе понуђача одређен Споразумом, 
уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњена, потписана и оверена Изјава о независној понуди - „Образац број 
3“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача односно 
овлашћено лице сваког понуђача из  групе понуђача, уколико понуђач не  
наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о  поштовању обавеза из 
члана 75.став 2. ЗЈН -  „Образац број 4“, попуњава, потписује и оверава 
овлашћено лице понуђача  односно овлашћено лице сваког понуђача из  
групе понуђача, уколико понуђач не  наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац референц листе  -  „Образац број 5“, 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача односно уколико 
понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача потписује и 
оверава свој Списак – референтну листу  

 Попуњен, потписан и оверен Образац Потврде о реализацији уговора  -  
„Образац број 6“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице 
инвеститора за који су рађени радови и оверава га печатом инвеститора. 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о техничким капацитетима  -  
„Образац број 7“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
односно овлашћени понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, 
уколико понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о кадровским капацитетима  -  
„Образац број 8“, попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача 
односно овлашћени понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, 
уколико понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац потврде о извршеном обиласку 
локације  -  „Образац број 9“, попуњава и потписује овлашћено лице 
понуђача односно групе понуђача, уколико понуђач не наступа самостално 
и потписује представник Наручиоца  и оверава га печатом 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о ППЗС  -  „Образац број 10“, 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача односно 
овлашћени понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, уколико 
понуђач не наступа самостално 

 Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о СПЗС  -  „Образац број 11“, 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице понуђача односно 
овлашћени понуђач из групе понуђача одређен Споразумом, уколико 
понуђач не наступа самостално 



 

 Попуњен, потписан и оверен Модел уговора - „Образац број 12“, попуњава, 
потписује и оверава овлашћено лице понуђача односно овлашћени понуђач 
из групе понуђача одређен Споразумом, уколико понуђач не наступа 
самостално 

 Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке 
понуде. 

 Банкарска гаранција за озбиљност понуде у вредности од 200.000,00 
динара. 

 Оперативни план рада Зимске службе 
 
Наручилац ће одбити понуду ако: 

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити              
стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 

5) ако је понуда достављена после рока предвиђеног за достављање 
понуда 

Накнадне рекламације, које су последица нетачно и недовољно 
прикупљених информација, или погрешно процењених околности или услова, 
односно недовољног знања, Наручилац ће одбити као неосноване. 

Јавно отварање понуда извршиће се истог дана по истеку рока за 
подношење понуда, односно 29.10.2018.године /понедељак/ у просторијама 
Општине Бачка Паланка са почетком у 12,00 часова. Представник понуђача може 
присуствовати јавном отварању понуда уз активно учешће уз писмено овлашћење 
издато од стране тог понуђача. 

 
5.3. Обавештење о могућности подношења понуде са варијантама 

 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5.4. Начин, измене, допуне и опозив понуде 
 

Понуђач може да допуни, измени или опозове своју понуду  писаним 
обавештењем пре истека рока за подношење понуда , а измена или повлачење 
понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде, пре истека рока за подношење понуда. 

Свако обавештење о изменама, допунама или опозиву понуде биће 
достављено са ознаком на коверти: «измена понуде», «допуна понуде» или 
«опозив понуде» за јавну набавку - „Не отварај - Понуда за набавку радова на 
редовном одржавању путева у зимском периоду, број ЈН 16/2018“ 

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за 
подношење понуде. Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након 
истека рока за подношење понуда. 

 
5.5. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 
истовремено да учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више 
заједничких понуда 

 



 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исти понуђач може 
учествовати у више заједничких понуда. 

 
5.6. Понуда са подизвођачем 

 
 У случају да понуђач наступа са подизвођачем у обрасцу понуде ће 
заокружити опцију „са подизвођачем“, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач  мора да 
испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке 1.,2., 4.  ЗЈН. 
 Ако понуђач  наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођаче достави 
доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2. 4.  ЗЈН. Уколико 
понуђач понуду подноси са више подизвођача, потребно је доставити доказе о 
испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1.,2., 4.  ЗЈН, за сваког од њих. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и 
понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и 
у уговору о јавној набавци. 
 Понуђач у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоцу 
без обзира на број подизвођача.  
 Понуђач који поднесе понуду самостално не може бити и подизвођач у некој 
другој понуди.  
 
5.7. Заједничка понуда 

 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 
У случају да група понуђача подноси заједничку понуду у обрасцу понуде ће 

заокружити опцију «као заједничку понуду». 
Ако група понуђача подноси заједничку понуду, мора поднети Споразум 

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи: 

- податке о  члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 
поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора и 
- понуђачу који ће потписати уговор, рачун на који ће бити извршено 

плаћање. 
У случају подношења заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуњава све обавезне услове из члана 75. став 1. тачке  1.,2., 4. ЗЈН , а 
додатне услове могу испунити заједно.  
 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
су наведени у поглављу  5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА  О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО  КАКО СЕ 
ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА. 

Понуђач који подноси понуду самостално, не може истовремено да 
учествује у заједничкој понуди, нити да учествује у више заједничких понуда. 

Приликом подношења заједничке понуде дозвољено је копирање потребних 
образаца ради уношења података чланова групе понуђача.  

Понуђачи одговарају наручиоцу неограничено солидарно.  
 
 



 

5.8. Начин услови и рок плаћања, гарантни рок и рок важења понуде 
 

Плаћање ће се вршити на основу испостављених и оверених месечних 
ситуација о извршеним радовима, а на основу оверених листова Дневника зимске 
службе, са свом пратећом документацијом (тахографи, путни налози, и сл..). 
Начин обрачуна је приказан у Програму рада зимске службе. 

Рок плаћања је максимално 45 дана од дана пријема фактуре или другог 
одговарајућег захтева за исплату.            

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном 
облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 

Рок извођења радова - свакодневно од 00-24ч у периоду периоду зимске 
службе 15/11/2018 -31/03/2019. 

Место извођења радова-територија општине Бачка Паланка. 
 
5.9. Валута 
 

Цена у понуди се исказује у динарима, са и без ПДВ-а, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без ПДВ-а. Цена мора бити фиксна, не 
може се мењати за све време трајања уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити 
у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 
5.10. Заштита података  
 

Понуђач, укључујући и њихове подизвођаче, односно, понуђач из групе 
понуђача, уколико понуђач не наступа самостално, је дужан да чува као 
поверљиве све податке које им наручилац стави на располагање, при чему се 
неће сматрати поверљивим  докази о испуњености услова, цена и остали подаци 
из понуде. 

 
5.11. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима    
обезбеђења испуњења обавеза понуђача   

 
Понуђач је дужан да приликом подношења понуде обавезно поднесе 

лицитациону гаранцију (банкарска гаранција за озбиљност понуде) на износ 
200.000,00 динара (оригинал). Рок важења наведене лицитационе гаранције је 60 
дана од дана отварања понуда. Ова гаранција мора бити безусловна, без права 
на приговор и наплатива на први позив. 
У случају да изабрани понуђач повуче своју понуду пре датума њеног истека без 
сагласности наручиоца, одбије да потпише уговор сходно условима из његове 
понуде и не успе или одбије да достави гаранцију за успешно обављање (добро 
извршење) посла, наручилац ће наведени износ наплатити као своје обештећење. 

У случају избора понуђача за ову јавну набавку понуђач је дужан да 
обезбеди: 

1. Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу 



 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора 
без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла . Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да 
понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин 
предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи 
додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију 
стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара 
најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).  

2. Полису осигурања од штете настале трећим лицима. Осигурање се узима 
за уговорени период. 

 
 Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
 
5.12. Додатне информације и појашњења наручиоца у вези са припремањем 
понуде 
 

Потенцијални понуђач коме су потребна додатна објашњења у вези 
конкурсне документације или појашњења у вези са припремањем понуде, може да 
се обрати наручиоцу у писаном облику са напоменом «Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, број ЈН 16/2018», на 
адресу наручиоца: Општина Бачка Паланка, улица Краља Петра Првог број 16, 
21400 Бачка Паланка, факсом на број: 021-6045-587 или емаил: 
jnabavke@backapalanka.org.rs.  

Особа за контакт: Јелена Пермосер, телефон: 021-7551-023.  
Све захтеве везане за додатна објашњења треба доставити наручиоцу 

најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће на 
примљени захтев за додатна објашњења, одговор  објавити на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, у року од 3 дана од дана пријема захтева. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање 
дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење 
понуда. 
 По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију. 
 Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 

 
5.13. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 
 
  Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му 
помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и увид 
и контролу. 

mailto:jnabavke@backapalanka.org.rs


 

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно 
промену којом би се понуда која je неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом, односно прихватљивом, осим ако другачије не произилази из 
природе поступка јавне набавке. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања 
понуда. 

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
5.14. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
5.15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се 
налазе на списку негативних референци  

 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа 

за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу 
за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико 
таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%,  уместо 10%  од укупне вредности 
уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 
рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. 
 
5.16. Критеријум за доделу уговора о јавној набавци 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 
“економски најповољнија понуда“. 

 
Понуде ће се оцењивати на основу следећих елемената критеријума: 
 

Опис број понедера 

Цена ангажовања механизације и људства 70 пондера 

Цена материјала  30 пондера 

УКУПНО 100 пондера 

1. Цена ангажовања механизације и људства ................................ 70 пондера  
 
Начин пондерисања понуђене цене ће се извести према броју бодова.  
 
Број бодова ће се одређивати по формули која је дата у табели). Број 

бодова на основу јединичних цена ангажовања механизације и људства  (према 
условима из Табеле  1.1. и Табеле 1.2.) 



 

ББукупно - Број бодова понуђача (Укупно А + Укупно Б) 
чиме се број пондера одређује према формули 

CЈЦi=  (ББmin/ББi) х 70 
- CЈЦi - Укупан број пондера 
- ББmin - Најмањи број бодова од понуђача 
- BБi - Број бодова понуђача чија се понуда оцењује 



Зимска служба 2018/2019 

Страна 17 од 102 

 

Табела 1.1. – Обрачун пондера на основу понуђене цене механизације -  сва механизација која се користи у зимској служби 
мора бити опремљена ГПРС-ом за праћење.  

рб
. 

Возило 

Цена возила 
(цена за 1 
час ефект. 

рада) 

коеф 
1. 

ББмех 
(1. х 2.) 

Приправ.  
ПРi у % 
(макс. 
2,5% од 
1.) 

коеф 
2. 

ББпр 

(5. х 6.) 

Цтр 

макс. 50% 
од 1. 

коеф 
3. 

ББтр 
 (7. х 8.) 

Укупно А 
/број х 

(3.+6.+9.)/ 

/ / 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10. 

1 
Камион са адекватном соланом и 
снежним плугом и ГПРС-ом (OM) 

Цк1 30 Цк1хк ПРкам 60 ПРкамхк2 ЦКтр 30 ЦКтрхк3 
7х(ББмеx1+ББпр1

+ББтр) 

2 
Радна машина са адекватним 
снежним плугом и ГПРС-ом (OM) 

Црм1 23 Црм1хк ПРРМ 40 ПРРМхк2 ЦРМтр 23 ЦРМтрхк3 
5х(ББмеx2+ББпр2

+ББтр) 

3 
Радна машина са адекватним 
снежним плугом и ГПРС-ом (ПM)  

Црм2 20 Црм2хк / / / ЦРМтр 20 ЦРМтр хк3 2х(ББмеx3+ББтр) 

4 
Радна машина са снежним плугом, 
кашиком за утовар, соланом и ГПРС-
ом (ПM) 

Црм3 20 Црм3хк / / / ЦРМтр 20 ЦРМтрхк3 2х(ББмеx3+ББтр) 

5 ПМВ за обилазак и ГПРС-ом (ПM) ЦПМВ 5 ЦПМВхк / / / / / / 1хББмеx3 

6 Грејдер и ГПРС-ом (ПM) ЦГре 2 ЦГрехк / / / ЦРГртр 7 ЦРГрхк3 1х(ББмеx3+ББтр) 

УКУПНО А: / 100 ∑ ББмеxi / 100 ∑ ББпрi  100 ∑ ББтр 
∑ ББмеxi+ББпрi 

+ББтр) 

 
 
Табела 1.2  –  Обрачун пондера на основу понуђене јединичне цене радника 

Назив  
Ефекти. 

рад 
Коеф 

1 
ББЕР 

(3.x4.) 

Деж. пункт 
(ДП) 

(maks 20%x3.) 
Коеф 2 

ББДП 

(6.x7.) 

Кућно деж. 
(КД) 

(maks 5%x3.) 
Коеф 3 

ББКД 

(9.х10.) 
Укупно Б 

бројj x (5.+8.+11.) 

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 

Техничко лице Ц1 25 Ц1 х К1 макс 20% х Ц1 25 ДП1 х к2 макс 5% х Ц1 25 КД1 х к3 2 х (ББЕРi+ББДПi+ББКДi) 

Воз. камиона Ц2 40 Ц2 х К2 макс 20% х Ц2 40 ДП2 х к2 макс 5% х Ц2 40 КД2 х к3 8 х (ББЕРi+ББДПi+ББКДi) 

Воз. радне 
машине  

Ц3 35 Ц3 х К3 макс 20% х Ц3 35 ДП33 х к2 макс 5% х Ц3 35 ДП3 х к3 10 х (ББЕРi+ББДПi+ББКДi) 

УКУПНО Б:  100 ∑ ББЕРi  100 ∑ББДПi  100 ∑ ББКДi ∑и (ББЕРi+ББДПi+ББКДi) 
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2. Цена материјала  ........................................................................................................... 30 пондера 
Начин пондерисања понуђене цене ће се извести према броју бодова.  
Број бодова на основу јединичних цена материјала (према условима из Табеле  1.) 

- CЈЦi - Укупан број пондера 
- ББmin - Најмањи број бодова од понуђача 
- BБi - Број бодова понуђача чија се понуда оцењује 

чиме се број пондера одређује према формули 
CЈЦ=  (ББmin/ББi) х 30 

 
Табела 1. Обрачун бодова за материјал 

рб МАТЕРИЈАЛИ Цена коефи. ББмате 

1 Индустријска со (NaCl) (RSD/tona) ЦNaCl 70 ЦNaCl х кi 

2 Ризла 4-8 мм (RSD / tona) Ц4-8 30 ЦNaCl х кi 

 УКУПНО: / 100 ∑ ББмат 
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У ситуацији када постоје две понуде са једнаким бројем пондера, на две 
децимале, избор најповољније понуде ће се извршити на основу елемента 
критеријума понуђена цена механизације и људства. 

 Уколико две или више понуда имају исти број пондера за понуђену цену 
механизације и људства наручилац ће доделити понуду понуђачу који да дужи рок 
важења понуде. 

 
5.17. Захтев за заштиту права 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 

Закона.  
Захтев за заштиту права може поднети понуђач, односно заинтересовано 

лице које има интерес за  доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и 
који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца 
противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља 
непосредно или факсом на број 021-6045-587 или препорученом пошиљком са 
повратницом.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка 
јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако  Законом о јавним 
набавкама није другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 
заштиту права, при чему у истом наводи да ли зауставља даље активности или 
наставља са поступком. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре 
истека рока за подношење понуде,  и уколико  је подносилац захтева у складу са 
чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока од седам 
дана пре истека рока за подношење понуде, сматраће се благовременим уколико 
је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења Одлуке о додели уговора, рок за подношење Захтева за 
заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли 
бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 
понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту 
права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати 
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом 
подношења претходног захтева. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из 
члана 151.став 1., наручилац ће такав захтев одбацити закључком.Наручилац 
закључак доставља подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три 
дана од дана доношења.Против закључка наручиоца, подносилац захтева може у 
року од три дана од дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, 
док копију жалбе истовремено доставља наручиоцу. 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама је прописано да захтев за заштиту 
права мора да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. 
ЗЈН.  
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, 
прихватиће се:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда 

мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога;  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06;  
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права;  
(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права;  
(8) корисник: буџет Републике Србије;  
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права 

за којег је извршена уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке.  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе наведене под тачком 1.  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), 
за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру 
припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 
(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе 
из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне 
банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
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Напомена: Посебно је значајно да се у пољу „сврха уплате“ подаци упишу оним 
редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу „позив на 
број“ уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава употреба размака и 
знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл.  
 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун 
буџета Републике Србије уплати таксу од:  
1) 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности и преговарачком 
поступку без објављивања позива за подношење понуда;  
2) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
3) 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и 
ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;  
4) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 
и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;  
5) 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда 
и ако збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 
120.000.000 динара, уколико је набавка обликована по партијама;  
6) 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача 
којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања 
понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара;  
7) 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, 
односно понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за 
заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 
120.000.000 динара.  

Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама.  
Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу 

захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити трошкове настале по 
основу заштите права.  
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Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту 
права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити трошкове настале по основу 
заштите права.  

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија 
одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или ће трошкови бити 
подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права.  

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже 
накнаду.  

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, 
односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту права.  

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије 
је извршни наслов.  
 
5.18. Обавештење о року за закључење уговора 
 

Уговор са понуђачем коме је додељен уговор о јавној набавци закључиће се 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење Захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама. 

Изабрани понуђач је дужан да врати наручиоцу потписан и оверен уговор о 
предметној јавној набавци, у року који не може бити дужи од осам дана рачунајући 
од дана достављања уговора на потпис. 

У случају да је поднета само једна понуда, наручилац може закључити 
уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са 
чланом 112. став. 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама. 
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Образац број 1. 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
са структуром цене  

Понуда брoj ________________ од __________________ за јавну набавку радова 
на редовном одржавању путева у зимском периоду број ЈН 16/2018.  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача 
 (e-mail): 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Врста предузећа: 
 

 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

Интернет страница на којој су 
докази из члана 77. став 1. тачке 1., 
2., и 4.ЗЈН-а јавно доступни (уколико 
се докази не достављају уз понуду) 

 

 
2)ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 



Зимска служба 2018/2019 

Страна 24 од 102 

 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
 
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка  радова - редовно одржавање путева у зимском периоду, број ЈН 16/2018. 
 

1. ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ АНГАЖОВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ 

рб Возило 
Цена возила - ЦВ 

(дин/1 час) без 
пдв-а 

Цена возила – ЦВ 
са ПДВ-ом 

(2+ПДВ) 

Приправ. на пункту 
без пдв-а 

(макс. 2,5% од 2.) 
(% х 2) 

Приправ. на 
пункту 

са пдв-ом 
(4+ПДВ) 

Цена возила - 
ЦВТр без пдв-а 

(макс. 50% од 2.) 
(% х 2) 

Цена возила - 
ЦВТр 

(макс. 50% од 
2.) са пдв-ом 

(6+ПДВ) 

/ јед. мере. РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas 

/ 1 2 3 4 5 6 7 

1 
Камион са адекватном соланом и 
снежним плугом и ГПРС-ом(ОМ) 

      

2 
Радна машина са адекватним 
снежним плугом и ГПРС-ом(ОМ) 

      

3 
Радна машина са адекватним 
снежним плугом и ГПРС-ом(ПМ) 

  / /   

4 

Радна машина са снежним 
плугом, кашиком за утовар и 
соланом и ГПРС-ом(ПМ) 

  / /   

5 ПМВ за обилазак са ГПРС-ом   / /   

6 Грејдер    / /   

 
2. ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ АНГАЖОВАЊА ЉУДСТВА 

Рб Назив  
Ефективан рад 

ЕР без пдв-а 
ЕР са ПДВ-ом 

(2+ПДВ) 

Деж. Пункт (ДП) 
(maks 20% од ЕР.) 

без пдв-а 
(% х 2) 

ДП са ПДВ-ом 
(4+ПДВ) 

Кућно деж. 
(КД) без пдв-а 
(maks 5%xЕР.) 

(% х 2) 

КД са ПДВ-ом 
(6+ПДВ) 

/ / РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas РСД/1 čas 

/ 1 2 3 4 5 6 7 

1 Техничко лице       
2 Возач камиона       
3 Возач радне машине       
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3. ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ МАТЕРИЈАЛА 
 

Нaзив 
Цена материјала - ЦМ 

(дин/тони или м3 без пдв-а 

Укупно 
са ПДВ-ом 

(5+PDV) 

Индустријска со   РСД/т  РСД/т 

Ризла 4-8 мм  РСД/ т  РСД/т 

 

 
Плаћање ће се вршити на основу испостављених и оверених месечних ситуација о извршеним радовима,а на основу 

оверених листова Дневника зимске службе, са свом пратећом документацијом (тахографи, путни налози, и сл..). 
Начин обрачуна је приказан у Програму рада зимске службе у Прилогу 12. конкурсне документације. 
Рок плаћања је максимално 45 дана од дана пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату.            
Рок важења понуде ________________ дана од дана отварања понуда (не може бити краћи од 60 дана од дана 

отварања понуда).  
Рок извођења радова - свакодневно од 00-24ч у периоду периоду зимске службе 15/11/2018 -31/03/2019 
Место извођења радова-територија општине Бачка Паланка. 

  
Датум                  Овлашћено лице  Понуђача 

М. П.  
_______________________         ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из 
групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Образац број 2. 
 
               

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ( «Сл.гласник РС» 
124/2012,14/2015 и 68/2015) као и чланом 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова («Сл.гласник РС» 86/2015) достављамо образац са 
структуром трошкова за припремање понуде у  отвореном поступку, за јавну 
набавку радова на редовном одржавању путева у зимском периоду, број ЈН 
16/2018. 
За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној 
јавној набавци,  
Понуђач:_______________________________,  из ______________________   
изјављује да је имао следеће трошкове : 
 

 

НАПОМЕНА : Сходно члану 88. став 2. ЗЈН ( «Сл.гласник РС» 
124/2012,14/2015 и 68/2015 ) трошкове припреме и подношења понуде  сноси 
искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 
 
Изузетно, само ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на 
страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади горе наведене 
трошкове, под условом да их  је понуђач стварно имао и тражио накнаду тих 
трошкова у својој понуди. 
 
Подношење овог образца није обавезно. 
 
 
 

Датум                       Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
 
               
 

 
 

1. Трошкове прибављања средстава обезбеђења _______________ динара 
без ПДВ-а 

2. Трошкове израде узорка или модела________________________ динара 
без ПДВ-а 
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Образац број 3. 

 
У складу са чланом 26. ЗЈН, ___________________________________________ 
      (назив понуђача)  
 
даје: 
 
 

 
И З Ј А В А  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Понуђач_________________________________________________________ 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, потврђује да је у поступку 
јавне набавке радова на редовном одржавању путева у зимском периоду, број ЈН 
16/2018, 
 
 
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 
 
 
Попуњен, потписан и оверен „Образац број 3“ – Изјава о независној понуди од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача, уколико понуду 
подноси група понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 

Датум          Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац број 4. 
 

 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као овлашћено лице 
понуђача, дајем следећу: 

 
 

 
И З Ј А В У  

 
 

Понуђач______________________________________________________ 
 
изјављује да је у поступку јавне набавке радова на редовном одржавању путева у 
зимском периоду, број ЈН 16/2018, поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштите животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
НАПОМЕНА: У случају да понуђач наступа као група понуђача овај образац 
попуњава, потписује и оверава овлашћено лице сваког понуђача из групе 
понуђача. 
За  понуђаче из групе понуђача дозвољено је копирање овог обрасца. 
 
 
 
 
 
 

Датум          Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац број 5. 
 

Списак – референтна листа 
најважнијих изведених истоврсних радова, 

у последњих пет  година (2013.- 2017.) 
 

РБ 
 

Предмет уговора / година Наручилац посла  Вредност набавке у 
динарима  
без ПДВ-а 

 
 

   

 
 

   

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 
 

   

    
 

    
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а: 
 

 

 
НАПОМЕНА: У случају више референци овај образац треба копирати, односно, 
уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача 
потписује и оверава свој Списак – референтну листу.  
Понуђач мора да документује референтне листе достављањем потврде издате од 
стрене инвеститора. 
 
 
 

Датум          Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________  ________________________________ 
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Образац бр.6   
 

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 

_____________________________________  
                   Назив наручиоца  
 
_____________________________________  
                       Адреса  
 

Овим потврђујемо да је понуђач: 
_______________________________________________ 

/назив и седиште/ 
___________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан) 
 
за потребе Наручиоца  квалитетно и у Уговореном року извео радове 

 
___________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________ 

(навести назив уговора и врсту радова) 
 
у вредности од укупно ______________________________ динара без ПДВ-а,  

а на основу Уговора број  _________________ од _________________ године.  

чија је реализација окончана ___________ године. 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не 
може користити.  
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су 
горе наведени подаци тачни.  
Контакт особа Наручиоца: ______________________________, 
телефон: ___________  
 
 

У _____________________ М.П. потпис овлашћеног лица 
издаваоца референце 

 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 



Зимска служба 2018/2019 

Страна 33 од 102 

 

 

Образац бр.7    
Изјава о техничким капацитетима 

 

  Понуђач___________________________________ изјављује под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да располаже са следећом 
опремом: 

ОСНОВНА МЕХАНИЗАЦИЈА (ОМ)  

НАЗИВ КОМ. 

Камион кипер-са снежним плугом и расипачем соли и ризле са ГПС-ом. 
Од укупног броја камиона минимално 4 комада морају бити камиони са 
надограђеним вихором за посипање соли и ризле. 

7 

Радна машина са снежним плугом и са ГПС-ом 5 

УКУПНО: 12 

ПРАТЕЋА МЕХАНИЗАЦИЈА (ПМ)  

НАЗИВ КОМ.  

Теренско МВ за обилазак путева (може и путничко МВ) са ГПС-ом 1 

Грејдер са ГПС-ом 1 

Радна машина са снежним плугом и ГПС-ом  2 

Радна машина са снежним плугом и кашиком за утовар и расипачем 
материјала 0,4 до 1 м3 (локација СПЗС 1 и СПЗС 2) са ГПС-ом 

2 

УКУПНО 6 

УКУПНО ОМ+МП 18 

ОСТАЛИ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ (ОТК)  

Примарни пункт "зимске службе" на територији Бачке Паланке – насеља, 
који мора имати манипуллативне површине, наткривене и затворене  
површине  за смештај механизације, соли и ризле као и људства – ППЗС 

1 

Секундарни пункт "зимске службе" у Нештину (алтернативно Визић) 
који мора имати манипуллативне површине, наткривене и затворене  
површине  за смештај механизације, соли и ризле као и људства – СПЗС 
1 

1 

Секундарни пункт "зимске службе" у Пивницама (алтернативно 
Деспотово) који мора имати манипуллативне површине, наткривене и 
затворене  површине  за смештај механизације, соли и ризле као и 
људства – СПЗС 2 

1 

УКУПНО 3 

 

и да је сва наведена опрема технички исправна и спремна за рад те да ће бити на 
располагању за све време зимске службе.  
 

Датум            Овлашћено лице  Понуђача 
М. П.  

_______________________   ________________________________ 



Зимска служба 2018/2019 

Страна 34 од 102 

 

Образац бр.8 
 

Изјава о кадровском  капацитетима 
 
 Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном 
одговорношћу да располажемо са траженим кадровским капацитетом односно да 
имамо радно ангажована следећа лица која су оспособљени за извођење радова 
из одржавању путева у зимском периоду: 

рб Име и презиме Стручна спрема 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
15   
16   
17   
18   
19   
20   
   
   

 
Дана ______________ 2018. године   
   

У _________________________ М.П. потпис овлашћеног лица 
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Образац бр. 9 
 

 
ПОТВРДА  

НАРУЧИОЦА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА КОЈЕ СУ ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Којом се потврђује  да је понуђач 

............................................................................................................................ 

(унети податке – пун назив, адреса и седиште), 

дана ............................................. 2018. године извршио увид и обишао места 

на којима ће се вршити радови на 

РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 
и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. 

 
Такође, понуђач изјављује да је упознат са свим условима извршења посла, 

и да оне не могу бити основ за било какве накнадне корекције цена. 
 
 
У Бачкој Паланци   
   
Дана: .................................. 2018. год.   
   
   

Представник Понуђача  Представник Наручиоца 
   
     

 (потпис)  МП (потпис) 
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Образац бр.10 
 

Изјава о примарном пункту зимске службе- ППЗС 
 

рб Назив Опис 

 
Адреса 

 
 

 
Власник 

 
 

 Излазак на пут (који)  

 Број објеката на 
пункту 

 

 Управна 
зграда/канцеларија 

(површина) 
 

 Просторије за смештај 
људства 

(површина) 
 

 Телефон 1  

 Телефон 2  

 Факс  

 е-маил  

 Површина 
магацина/дела за 

смештај соли/ризле 
 

 
Карактеристике затворен                                   отворен 

 Површина 
магацина/дела за 

смештај механизације 
 

 
Карактеристике затворен                                   отворен 

 
Скица пункта да                         не 

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и  кривичном 
одговорношћу да поседујемо односно имамо у закуп Примарни пунк зимске 
службе са свим карактеристикама наведеним у горњој табели те да је исти 
оспособљен за рад. 
 
У ______________________   
 М.П.  

Дана: ___________ 2018. год.  потпис Овлашћеног лица 
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Образац бр. 11 
 

Изјава о секундарним пунктовима зимске службе  -СПЗС 
СПСЗ 1 

рб Назив Опис 

 Адреса  

 Власник  

 Излазак на пут (који)  

 Број објеката на 
пункту 

 

 Телефон 1  

 Површина 
магацина/дела за 

смештај соли/ризле и 
механизације 

 

 Карактеристике затворен                                   отворен 

 
СПСЗ 2 

рб Назив Опис 

 Адреса  

 Власник  

 Излазак на пут (који)  

 Број објеката на пункту  

 Телефон 1  

 Површина 
магацина/дела за 

смештај соли/ризле и 
механизације 

 

 Карактеристике затворен                                   отворен 

 
Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и  кривичном 

одговорношћу да поседујемо односно имамо у закуп Секундарне пунктове зимске 
службе са свим карактеристикама наведеним у горњој табели, те да су исти 
оспособљен за рад 
 
 
У ______________________   
 М.П.  

Дана: ___________ 2018. год.  потпис Овлашћеног лица 
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Образац број 12. 
 
Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
Адреса наручиоца: КРАЉА ПЕТРА I бр.16, БАЧКА ПАЛАНКА 
Интернет страница наручиоца: www.backapalanka.rs 
Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 
Врста поступка јавне набавке: ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Врста предмета: РАДОВИ 
Ознака из општег речника набавке: 45233141- радови на одржавању путева ;  
44113910 - материјали за зимску службу на путевима 
БРОЈ: IV-404-1/2018-146 
ДАНА: _______________ 2017. годинe 
 

МОДЕЛ  УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  РАДОВА 
НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ -  

ЗИМСКА СЛУЖБА 2018/2019 
 
Закључен у Бачкој Паланци, дана ___________________ 2018. године између: 
 

1. Општинске управе Општине  Бачка Паланка, Краља Петра Првог број 16, 
ПИБ 102102032, матични број 08070687, коју заступа Начелник општинске управе 
_______________________________  ( у даљем тексту: Наручилац ), 

и  
 2. ____________________________ , из __________________ , улица 
_______________________, ПИБ ________________, матични број 
_____________,  рачун број ___________________ који се води код 
________________________ , кога заступа _________________________ , као 
извођача радова (у даљем тексту: Извођач радова). 
 
НАПОМЕНА: У случају да изабрани понуђач наступа са подизвођачем, односно 
као понуђач из  групе понуђача, у уговору ће бити наведени назив подизвођача, 
односно понуђача из групе понуђача. 

 

 
Члан 1. 

Предмет уговора су РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ 
ПЕРИОДУ "ЗИМСКА СЛУЖБА" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА 
2018/2019 (у даљем тексту: радови) .  

Извођач радова се обавезује да радове који су предмет овог Уговора 
изведе у свему према датој понуди, придржавајући се при томе норматива и 
стандарда који важе за извођење радова ове врсте као и упустава надзорног 
органа. 

Члан 2. 
Уговор се закључује на износ од 10.000.000,00 динара без ПДВ-а, односно 

12.000.000,00 динара са ПДВ-ом- 
Наручилац није у обавези да реализује целокупни уговорени износ, већ ће 

се исти реализовати у складу са стварно изведеним радовима. 
Извођач радова је дужан да Наручиоцу фактурише изведене радове по 

јединичним ценама из обрасца понуде и према начину фактурисања утврђеном у 
Прилогу 1. конкурсне документације (Плана рада зимске службе). 

http://www.backapalanka.rs/
javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s44000000-0//44100000-1//44110000-4//44113000-5//44113910-7')


Зимска служба 2018/2019 

Страна 39 од 102 

 

 Овај уговор се закључује на период од 15/11/2018. године до 31/03/2019. 
године.  

Уколико се не обезбеде средства у буџету општине Бачка Паланка 2019. 
години уговор ће се сматрати раскинутим. 

Цена из наведене понуде су фиксне и не подлежу промени. 
 

Члан 2.а. 
 Предузеће коме буду поверени послови одржавања путева у зимском 
периоду ће у целом периоду трајања зимске службе ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА 
вршити на основу ПИСМЕНОГ НАЛОГА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЉУДСТВА И 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ЗИМСКОЈ СЛУЖБИ ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД (у даљем 
тексту: Налог) добијеног од стране Наручиоца, којим ће се дефинисати: 

 период на који се односи Налог, 

 степен приправности службе Зимске службе , 

 број радника на дежурству (на пункту ЗС или кућно), 

 број приправних возила (број, врста и др). 
 Налогом неће бити дефинисано време започињања, обим ангажоване 
механизације и људства приликом интервенција, врста интервенције, планиран 
завршетак и др., него само степен приправности и број и врста возила у 
приправности и број људи на кућном и дежурству на Пунтовима зимске службе. 

Наручиоц може да изда и усмени налог, који ће се у што краћем року 
доставити у писаном облику (максимално 72 часа).  

Сви добијени налози писмени или усмени морају бити забележени у 
дневник зимске службе, са тачно наведеним називом Налогодавца, временом 
добијања Налога, локација интервенције, роком за завршетак посла, предузетим 
радњама, и обавештавања Налогодавца о извршеној Интервенцији, 

Све активности везане за рад Зимске службе, морају бити забележене у 
дневнику Зимске службе, а посебно оне које нису добијене од стране 
представника ЈП "Стандард", и о њима морају бити обавештени у најкраћем року. 

 
Члан 3. 

Цене дате у понуди ће се односити за радове на свим локациама на 
територији општине Бачка Паланка, тј за Бачку Паланку, ваннасељске деонице и 
13 насеља. 

Овај Програм се искључиво односи на одржавање коловоза јавних путева 
који су у надлежности општине Бачка Паланка у складу са позитивним Законским 
прописима, и као такви предати на управљање ЈП „Стандард“.  

Послове координације и надзора над извођењем радова у зимској служби, 
Општинска Управа Општине Бачка Паланка додељује управљачу путева, односно 
ЈП „Стандард“, 

Стручна служба ЈП „Стандард“ издаје Налоге за ангажовање механизације 
и људства, односно одређује степене приправности, и врши контролу и надзор 
над радовима, 

Извођач радова доноси Оперативним план рада у зимској служби за период 
од 15. 11. 2018. до 31. 3. 2019. године, у односу на Програм одржавања путева на 
територији општине Бачка Паланка у зимском периоду, 

Извођач радова приликом потписивања обавено доставља Полису 
осигурања за штету насталу трећим лицима временски ограничена на период 
зимске службе и Банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
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Извођач радова одређује Руководиоца зимске службе који руководи 
активностима у зимској служби у сарадњи са стручном службом ЈП „Стандард“, 

Руководилац Зимске Службе је одговорно лице Извођача радова, које је 
овлашћено у потпуности за функционисање рада зимске службе.  

Руководилац зимске службе ће обимом људства и механизације 
дефинисане Налогом за тај период уз сарадњу са Наручиоцом, вршити све 
активности да би се омогућила провозност на путевима у складу са Законом, 
Програмом рада зимске службе и Оперативним планом. 
 
Обавезе руководиоца зимске службе: 

1. Руководилац константно прикупља све информације од значаја за зимску 
службу (временска прогноза, стање на терену, расположиво људство и 
механизација, посебни захтеви од стране овлашћених лица, количине 
расположивог материјала за посипања  и сл.), на основу којих врши даље 
деловање. 

2. Започиње интервенцију када временска прогноза најављује неповољне 
временске услове – превентивно деловање,  

3. Започиње интервенцију када процени да тренутни временски услови и 
стање на терену угрожавају безбедност саобраћаја - у што краћем року 
(највише 1 сат од момента настанка потребе), 

4. Започиње интервенцију када му за то изда Налог стручна служба 
Наручиоца 

5. Када добије налог за интервенцију од стране овлашћеног лица ПС Бачка 
Паланка, а у складу са Законом који дефинише ову област. 

 
Обим интервенције : 

1. Због начела економичности Руководилац службе ће интервенцију извршити 
са механизацијом и људством која му је дефинисана Налогом, 

2. Руководилац службе има овлашћење да врши корекцију броја ангажоване 
механизације и људства, у случају када се ангажовањем људства и 
механизације датим Налогом не може постићи оптимална интервенција. 

3. Руководилац службе има сва овлашћења да врши корекцију броја 
ангажоване механизације и људства, у случају када се ради о падавинама и 
временским условима који захтевају дуже временске интервенције, да 
одреди и примењује најоптималнију организацију и начин рада. 

4. Руководилац службе има сва овлашћења да врши корекцију броја 
ангажоване механизације и људства, у случају изненадних и непредвиђених 
метеоролошких услова који захтевају тренутно започињање отклањања 
сметњи на путевима, 

5. Руководилац службе ће извршити корекцију броја ангажоване механизације 
и људства, када добије Налог од стране стручне службе Наручиовца. 
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да Извођачу радова исплати вредност извршених 

радова у складу са понудом.  
Плаћање ће се извршити након испостављања привремених и окончаних 

ситуација у складу са степеном изведених радова, са роком плаћања од 45 дана 
од дана достављања привремених ситуација. 

Пре достављања привремена ситуација се обавезно усаглашава са 
надзорним органом Наручиоца. 
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Фактурисање изведених радова се може извршити након достављања 
овереног Дневника зимске службе од стране Извођача и Наручиоца, чији саставни 
део су и:  

 оверени путне налоге за сва возила који се користе у Зимској служби са 
уписаним свим подацима о  локацијама и деоницама интервенције, време 
започињања/завршетка, напомене и др.  

 тахографки листићи за возила која их поседује, а за дигиталне - податке 
добијене са читача, за радне машине број сати, 

 за материјале који се посипају – сува со (Натријумова) и камену ризлу 4-8 
мм, се плаћа само количина која је утрошена. 

 за сва возила се од система ГПС праћења, достављају Извештаји за свако 
возило појединачно са уцртаним путањама кретања. Ови Извештаји могу да 
буду и на ЦД-у. 

 оверених Обарачунских листова Дневника 
Приликом обрачуна изведених радова, могу се обрачунавати само позиције 

које су наведене у понуди, тј. из обрасца понуде. Уколико се буду извршили 
радови који нису убухваћени позицијом датој у понуди извршиће се посебна 
анализа цена.  

Члан 5. 

 Извођач радова ће у складу са Понудом вршити обилазак путева уз 
консултације и налог добијен од Наручиоца, о чему се сачињава Извештај у 
складу са Програмом зимске службе. 

Извођач радова се обавезује да ће радове из члана 1. овог уговора 
обављати професионално, стручно, савесно и благовремено, ангажовањем 
квалификованог особља, савремених техничких средстава и опреме потребне и 
подобне за извођење радова који су предмет овог Уговора. 

Извођач радова се обавезује да радове које су предмет овог Уговора 
изврши у складу са Законом о јавним путевима, Законом планирању и изградњи и 
Законом о основама безбедности саобраћаја, као и осталим подзаконским актима 
и важећим стандардима који се односе на предмет уговора. 

Извођач радова се обавезује да приликом потписивања уговора обезбеди: 
1. Оперативни План рада зимске службе у складу са Програмом 

одржавања путева у зимском периоду, одштампан у 10 примерака и 
доставити Наручиоцу посла. 

2. За три камиона са снежним грном и соланом и три радне машине 
обезбедити сву неопходну документацију потребну за прелазак преко 
Републике Хрватске. 

3. За два возача камиона и два возача радних машина обезбедити пасош 
или пропуснице за прелазак преко територије Републике Хрватске. 

4. 200 тона суве индустријске соли (NaCl) и  лагерованих на пункту. 
5. 200 тона ризле 4-8 мм и лагерованихих на пункту. 
6. Обезбедити константно праћење временске прогнозе. 
Уколико Извођач радова не обезбеди услове из претходног става сматраће 

се да Уговор није ни закључен. 
Извођач радова се обавезује да два дана пре почетка зимске службе 

изврши сморту људства и механизације  зимске службе на потпуно оспособљеном 
пункту (у складу са Понудом) у присуству Наручиоца. 
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Члан 6. 
Наручилац има право да у складу са извештајима надзорног органа, 

захтева од Извођача радова уклањање недостатака у обављању радова и да за 
то одреди примерени рок.  

 
Члан 7. 

Извођач радова за одговорно лице за извршење уговора именује 
__________________________________________. 
 

Представник Наручиоца за извршење уговора 
_____________________________ 
 

Члан 8. 
Основни прилог уз овај уговор је и: 
1.  Банкарска  гаранција за  добро  извршење  посла  у  износу  од  1.000.000,00 
динара, 
2.  Полиса осигурања од  штете настале трећим лицима 
 

Члан 9. 
У случају да се Извођач радова не придржава Налога добијених од ЈП 

"Стандард", Налога добијених од овлашћених лица ПС Бачка Паланка или 
саобраћајне инспекције, сву одговорност за евентуалне последице сноси Извођач 
радова. 
 

Члан 10. 
Наручилац има право да овај уговор раскине и без отказног рока и без 

образложења, као и да наплати банкарску гаранцију из члана 8. овог уговора, у 
следећим случајевима: 

1. да Извршилац радова радове из члана 1. Уговора не обавља у 
складу са одредбама овог уговора, 

2. неквалитетног извршавања наложених радова, 
3. у случају неплаћања уговорних казни, 
4. да укупна уговорна казна пређе преко 5% од вредности уговора. 

Наручилац у случају раскида уговора у складу са ставом 1. овог члана има 
право на накнаду штете. 

Наручилац ће у сарадњи са Извршиоцем радова, уколико се за то укажу 
реалне потребе извршити измену ангажоване механизације и људства у складу са 
датом Понудом, ангажовањем додатне механизације. 

Наручилац има право да промени обим одржавања у складу са потребама, 
као што је количина радова, број ангажоване механизације и људства, временског 
периода радова  и сл ., али под условом да се не пређе уговорени износ. 

 
Члан 11. 

У случају доношења Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на 
територији целе Републике Србије или на територији општине Бачка Паланка од 
стране Владе РС односно надлежног органа општине Бачка Паланка, престаје да 
се ради по редовном Плану зимске службе - а рад се одвија у сарадњи са Штабом 
за ванредне ситуације.  
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Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка ће донети План 
зимске службе за ванредне ситуације.1 

За време трајања Ванредне ситуације комплетну кординацију рада зимске 
службе преузима Штаб, који ће одређивати приоритете за чишћење, 
распоређивати машине и људство, ангажовати додатну механизацију и људство, 
као и све друге послове у складу са овлашћењима. 

По престанку ванредне ситуације, кординацију и руковођењем зимском 
службом наставља да ради ЈП "Стандард". 

 
Члан 12. 

 Наручилац има право да након закључења уговора о јавној набавци, без 
спровођења поступка јавне набавке повећа обим предмета набавке 
проузроковане искључиво већим обимом радова због временских услова, с тим да 
се вредност уговора може максимално повећати до 5% од укупне вредности 
првобитно закљученог уговора , при чему укупна вредност повећања не може да 
буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона о јавним набавкама.  
 У случају повећања обима предмета набавке који је наведен у претходном 
ставу закључиће се анекс уговора. 

 
Члан 13. 

Овај Уговор закључује се са одређеним роком трајања на период трајања 
зимске службе односно од 15.11.2018. године до 31.03.2019. године, почев од 
дана обостраног потписивања Уговора, a ступа на снагу по достављању од стране 
Извођача радова банкарске гаранције и полисе осигурања из члана 9. овог 
уговора Наручиоцу.  

Уговорене стране су сагласне да ће за све евентуалне измене и допуне 
овог Уговора сачинити посебан Анекс, а све у складу са Законом о јавним 
набавкама. 
 

Члан 14. 
 У случају спора уговорне стране ће покушати да га реше договором, у 
немогућности договарања  уговара се надлежност  Привредног суда  у  Новом 
Саду. 
 

Члан 15. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерака од којих свака 

уговорна страна задржава по 2 (два) за своје потребе. 
 
 

За Извођача радова  
_____________________ 

 За Наручиоца 
_______________________ 

 
 

                                                 
1 Уводи се када планом предвиђени број радника, механизације и средстава нису довољни да 

савладају временске непогоде и одрже проходност на путевима. Тада се проглашавају ванредни услови на 
путевима и активира Посебан план зимске службе уз ангажовање потребне механизације и радника од 
других предузећа у ванредним условима. Ванредне услове и увођење четвртог степена спремности 
проглашава Штаб за ванредне ситуације које именује СО Бачка Паланка. 
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Обавезан изглед Ситуације 
 
МЕМОРАНДУМ ПРЕДУЗЕЋА 
(НАЗИВ, АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ, Е-МАИЛ, ПИБ, МАТИЧНИ БРОЈ, РЕГИСТРАЦИЈА У АПР И СЛ) 
Број Уговора: (Наручиоц/Инвеститор) од датума 
Број Уговора: (Извођач) од датума 
Назив Уговора: Назив из јавне набавке 
Вредност Уговора: Вредност Уговора у РСД 
Место издавања: ххххххх 
Датум издавања: ххххххх 
Рок плаћања: ххххх  
Број Налога : (Број налога Наручиоца и Датум) 
Број Налога ... : (Број налога Наручиоца и Датум) 

Општина Бачка Паланка 
21400, Бачка Паланка 

 

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА број х или ОКОНЧАНА СИТУАЦИЈА 
 

рб Позиција Пореска основица 
Износ 
ПДВ-а 

УКУПНО са ПДВ-ом 

1 
Укупно уговорена вредност 
радова 

(вредност нето из 
Уговора) 

(ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

2 

Укупна вредност изведених 
радова  - (вредност изведених 
радова/услуга са последњом 
(овом) ситуацијом) 

(вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

3 
Обрачунати радови по 
претходним ситуацијама 

(вредност нето) 
(ПДВ) 

(УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

4 
Радови изведени по овој 
ситуацији 

(вредност нето) 
(ПДВ) 

(УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

5 Укупно уплаћен аванс (вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

6 
Одбијен аванс по претходним 
ситуацијама 

(вредност нето) 
(ПДВ) 

(УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

7 Одбијен аванс по овој ситуацији (вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

8 Остало за наплату (4-7) (вредност нето) (ПДВ) (УКУПНО СА ПДВ-ОМ) 

Словима:ххххххххххххххххххххххххххххххх 
Рок за рекламацију: ххххх дана 
Напомена: _____________________________________________ 
  

 
   

МП 

Одговорни извођач 
(радова/услуга/испоручивања добара, 

(лице задужено за реализацију 
наведено у уговору) 

 

МП 

За извођача 
(лице овлашћено за потписивањиз 

Уговора) 

     

МП 
Надзорни орган – 

 ЈП „Стандард“ 
 

МП 
За ЈП "Стандард" 

 
     
    

 МП Општина Бачка Паланка  
Напомена: 

1. Саставни део  ситуације  је Обрачун изведених радова по позицијама и ценама из 
Понуде који оверавају Одговорни извођач и Надзорни орган, хронолошки сложене за 
све радове закључно са задњом ситуацијом. 

2. Свака ситуација садржи Обрачун за радове изведене пре и нову радове. 
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ПРИЛОГ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАМ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 2018-2019 
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УВОД 
 

 
Скуп активности, потребних за обезбеђивање провозности путева и 

сигурности саобраћаја у зимским условима, је у много чему специфичан, а њихово 
извођење захтева нарочиту одговорност и напор, јер се радови у претежној мери 
обављају у неповољним временским приликама (при ниским температурама, кад 
заштитна средства радника смањују њихов радни учинак), и то на путевима када 
је њихова провозност најлошија и кад је угрожена сигурност приликом извођења 
радова одржавања, слабија видљивост (радови се у зимском периоду најчешће 
изводе ноћу, јер су по правилу тада најпотребнији и најмање ометају кориснике) у 
знатној мери отежава рад, сви радови одржавања се изводе искључиво у 
зависности од стварног стања, које је иначе условљено климатским 
карактеристикама средине, које су разнолике, јер су путеви изграђени у 
равницама и у брдовитим пределима. Зато су потребне мере које изводи зимска 
служба различите по простору и трајању, а различити су и трошкови њиховог 
извођења, што на одговарајући начин мора да се усклади. 
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Задатак зимске службе је да омогући неометано одвијање саобраћај у 
зимским условима, а у складу са расположивом механизацијом, људством и 
временским условима. 

У зимском периоду од 15. новембра. до 31. марта наредне године, односно 
у складу са стварним временским приликама, како је то законски одређено – 
путеви се морају одржавати у складу са Програмом извођења зимске службе, који 
припрема Извођач одржавања путева у зимском периоду (у даљем тексту: 
Извођач), а оверава стручна служба Наручилац радова (у даљем тексту: 
Наручиоц). 

Овај Програм се искључиво односи на коловозе јавних путева  који су у 
надлежности општине Бачка Паланка у складу са позитивним Законским 
прописима, и као такви предати на управљање ЈП „Стандард“.  

Ради појашњења функционисања зимске службе, односно одржавања 
путева на уклањању снега и сметњи проузрокованих временским условима који су 
карактеристични за период од 15. 11. до 31. 3. наредне године, овим путем 
напомињемо следеће: 

1. Послове одабира Извођача радова и Уговарања извођења радова на 
зимском одржавању путева на путевима на територији општине Бачка 
Паланка спроводи се путем јавне набавке, и читав поступак јавне 
набавке спроводи Општинска Управа Општине Бачка Паланка, 

2. Овај Програм се искључиво односи на одржавање коловоза јавних 
путева који су у надлежности општине Бачка Паланка у складу са 
позитивним Законским прописима, и као такви предати на 
управљање ЈП „Стандард“.  

3. Послове координације и надзора над извођењем радова у зимској 
служби, Општинска Управа Општине Бачка Паланка додељује 
управљачу путева, односно ЈП „Стандард“, 

4. Стручна служба ЈП „Стандард“ издаје Налоге за ангажовање 
механизације и људства, односно одређује степене приправности, и 
врши контролу и надзор над радовима, 

5. Извођач радова доноси Оперативним план рада у зимској служби за 
период од 15. 11. до 31. 3. наредне године, у односу на Програм 
одржавања путева на територији општине Бачка Паланка у зимском 
периоду, 

6. Извођач радова приликом потписивања обавено доставља Полису 
осигурања за штету насталу трећим лицима временски ограничена 
на период зимске службе и Банкарску гаранцију за добро извршење 
посла, 

7. Извођач радова одређује Руководиоца зимске службе који руководи 
активностима у зимској служби у сарадњи са стручном службом ЈП 
„Стандард“, 
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ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  
 

Сви субјекти који учествују на реализацији Плана зимске службе могу се 
сматрати као специјализовани део службе која се бави одржавањем путева у 
зимским условима.  

Одржавање путева у зимском периоду обухвата следеће: 
1. задужење Извођача радова за сво време трајања зимске службе 

од 15. 11. до 31. 3. наредне године: 

 доношење Оперативног плана зимске службе, 

 организовање рада зимске службе, што посебно подразумева да је 
сва механизација технички исправна и спремна за рад, људство 
расположиво и  спремно за рад, материјали за посипање набављени 
и спремни за коришћење, као и исправна друга пратећа опрема, 
уређаји и др. 

 организовање места приправности (ПУНКТОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ), 
означавање тог места, обезбеђење депоније материјала, 
обезбеђивање веза и интернетских комуникација, места за смештај 
механизације, места за смештај људства. 

 набавка материјала за посипање, и другог материјала неопходног за 
функционисањ зимске службе. 

 интервениције у складу са Оперативним планом, Налозима и 
Програмом 

2. задужења Наручиоца за сво време трајања зимске службе од 15. 
11. до 31. 3. наредне године: 

 организовање штаба зимске службе, стручне службе Наручиоца која 
ће вршити координацију рада на пословима одржавања путева у 
зимској служби, 

 усвајање Оперативног плана зимске службе (уз давање сугестија, 
примедби и сл.) 

 Издавање Налога и праћење рада „зимске службе“, 

 корекција зимске службе на терену, прикупљање података са терена 
и координирање рада 
 

На основу планиране механизације и обима посла у зимској служби 
Извођач који је преузео послове одржавање путева у зимском периоду, ће 
ангажовати одговарајући број радника да би зимска служба што ефикасније 
обављала поверене послове закључно са III степеном приправности, чиме ће 
вршити послове: 

 уклањање снега и леда са коловоза и стајалишта у складу са 
приоритетима 

 посипање коловоза одговарајућим средствима ради спречавања 
ставарања и задржавања поледице и  снега на коловозу, у складу са 
приоритетима 

 превентивно посипање коловоза Правилником прописаним 
одговарајућим средствима ради спречавања поледице и задржавања 
снега на коловозу, у складу са приоритетима 

 благовремено и потпуно обавештавање Наручиоца и корисника 
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јавних путева о стању и условима одвијања саобраћаја, директно 
односно преко средстава јавног информисања. 

 и друге радове по Налогу Наручиоца. 
 
Извођач коме буду  поверени послови одржавања путева у периоду зимске 

службе мора имати "24 часовну" (осим ако Наручиоц другачије не пропише у 
Налогу) дежурну службу која ће давати информације о стању на путевима на 
територији Општине Бачка Паланка поред стручне службе Наручиоца кога 
обавештава свакодневно, писмено или усмено, и следеће организације: 

 
1. Општински секретаријат за привреду и инспекцијске послове Бачка 

Паланка, (периодично или по захтеву), 
2. ПС Бачка Паланка, одељење за безбедност саобраћаја Бачка Паланка, 

(периодично или по захтеву), 
3. Ауто мото друштво "Бачка" Бачка Паланка, (периодично или по захтеву), 
4. Средства јавног информисања. (периодично или по захтеву), 
5. Штабу за ванредне ситуације или другом органу који прогласи локална 

самоуправа или Влада Републике Србије, у случају проглашавања 
ванредне ситуације или неког другог облика ванредних мера у складу са 
Законом који дефинише ову област. 

 
 

НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
 

Свака активност у току периода „зимске службе“ се бележи у Дневнику 
зимске службе Дневник ће бити основ поред осталих докумената за каснији 
обрачун. 
 

НАЛОГ 
 

Цене дате у понуди ће се односити за радове на свим локациама на 
територији општине Бачка Паланка, тј за Бачку Паланку, ваннасељске деонице и 
13 насеља. 
 Предузеће коме буду поверени послови одржавања путева у зимском 
периоду ће у целом периоду трајања зимске службе ОРГАНИЗОВАЊЕ РАДА 
вршити на основу ПИСМЕНОГ НАЛОГА ЗА АНГАЖОВАЊЕ ЉУДСТВА И 
МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ЗИМСКОЈ СЛУЖБИ ЗА ВРЕМЕНСКИ ПЕРИОД (у даљем 
тексту: Налог) добијеног од стране Наручиоца, којим ће се дефинисати: 

1. период на који се односи Налог, 
2. степен приправности службе Зимске службе , 
3. број радника на дежурству (на пункту ЗС или кућно), 
4. број приправних возила (број, врста и др). 

 Налогом неће бити дефинисано време започињања, обим ангажоване 
механизације и људства приликом интервенција, врста интервенције, планиран 
завршетак и др., него само степен приправности и број и врста возила у 
приправности и број људи на кућном и дежурству на Пунтовима зимске службе. 

Напомена: Наручиоц може да изда и усмени налог, који ће се у што краћем 
року доставити у писаном облику (максимално 72 часа).  
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ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
 
РУКОВОДИЛАЦ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ је одговорно лице Извођача радова, 

које је овлашћено у потпуности за функционисање рада зимске службе.  
Руководилац зимске службе ће обимом људства и механизације 

дефинисане Налогом за тај период уз сарадњу са Наручиоцом, вршити све 
активности да би се омогућила провозност на путевима у складу са Законом, 
Програмом рада зимске службе и Оперативним планом. 

 
РУКОВОДИЛАЦ ВРШИ: 
 

A. ЗАПОЧИЊАЊЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
6. Руководилац константно прикупља све информације од значаја за зимску 

службу (временска прогноза, стање на терену, расположиво људство и 
механизација, посебни захтеви од стране овлашћених лица, количине 
расположивог материјала за посипања  и сл.), на основу којих врши даље 
деловање. 

7. Започиње интервенцију када временска прогноза најављује неповољне 
временске услове – превентивно деловање,  

8. Започиње интервенцију када процени да тренутни временски услови и 
стање на терену угрожавају безбедност саобраћаја - у што краћем року 
(највише 1 сат од момента настанка потребе), 

9. Започиње интервенцију када му за то изда Налог стручна служба 
Наручиоца 

10. Када добије налог за интервенцију од стране овлашћеног лица ПС Бачка 
Паланка, а у складу са Законом који дефинише ову област. 
 

B. ОДРЕЂИВАЊЕ ОБИМА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ 
6. Због начела економичности Руководилац службе ће интервенцију извршити 

са механизацијом и људством која му је дефинисана Налогом, 
7. Руководилац службе има овлашћење да врши корекцију броја ангажоване 

механизације и људства, у случају када се ангажовањем људства и 
механизације датим Налогом не може постићи оптимална интервенција. 

8. Руководилац службе има сва овлашћења да врши корекцију броја 
ангажоване механизације и људства, у случају када се ради о падавинама и 
временским условима који захтевају дуже временске интервенције, да 
одреди и примењује најоптималнију организацију и начин рада. 

9. Руководилац службе има сва овлашћења да врши корекцију броја 
ангажоване механизације и људства, у случају изненадних и непредвиђених 
метеоролошких услова који захтевају тренутно започињање отклањања 
сметњи на путевима, 

10. Руководилац службе ће извршити корекцију броја ангажоване механизације 
и људства, када добије Налог од стране стручне службе Наручиовца. 

 
C. ОБАВЕШТАВАЊЕ О  ИНТЕРВЕНЦИЈАМА 

1. Пре започињања било које интервенције, Руководилац зимске службе је 
дужан да благовремено обавести овлашћено лице Наручиоца (телефоном, 
СМС, е-маилом, факсом или другим начином) о чему мора да добије 
потврду о пријему од стране овлашћеног лица а о времену започињања 
интервенције, обиму ангажоване механизације и људства, врсти 
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интервенције, планираном завршетку и др. Интервенција може да започне 
по добијању сагласности од стране стручне службе Наручиоца. Сагласност 
може бити писмена и усмена. 

2. У случају да из оправданих разлога (немогућност контактирања стручне 
службе) Руководилац зимске службе ће започети интервенцију по 
сопственом плану, о чему ће накнадно обавестити стручну службу, чиме ће 
се о наредним корацима усагласити са стручном службом Наручиоца.  

3. Свака интервенција, консултовање са стручном службом, добијање захтева 
од других институција и промене, Руковоодилац зимске службе је дужан да 
бележи у Дневнику зимске службе.  

4. Руководилац зимске службе је дужан да за сваку интервенцију у Уговорном 
периоду по изласку механизације на терен, и уочавања немогућности 
ефикасног уклањања снега (леда) са коловоза, изврши измену на 
ангажованој механизацији и оруђу које користи, због постизања оптимално 
могућег већег нивоа уклањања снега и леда са коловоза. Например: 
Уклањање ледене коре на другом приоритету не може да се изврши 
радна машина са грном, него се мора користити утоварна кашика и 
механизација која има хидраулично потискивање оруђа, а која ће моћи да 
уклања комплетну ледену кору. Уколико ни ова измена не даје жељене 
резултате, онда ће се примењивати други расположив начин у склопу 
Програма  Зимске службе и расположивих средстава.  
 

ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА 
 
Фактурисање изведених радова се може извршити након достављања 

1. овереног Дневника зимске службе од стране Извођача и Наручиоца, 
чији саставни део су и:  

 оверени путне налоге за сва возила који се користе у 
Зимској служби са уписаним свим подацима о  локацијама 
и деоницама интервенције, време започињања/завршетка, 
напомене и др.  

 тахографки листићи за возила која их поседује, а за 
дигиталне - податке добијене са читача, за радне машине 
број сати, 

 за материјале који се посипају – сува со (Натријумова) и 
камену ризлу 4-8 мм, се плаћа само количина која је 
утрошена. 

 за сва возила се од система ГПС праћења, достављају 
Извештаји за свако возило појединачно са уцртаним 
путањама кретања. Ови Извештаји могу да буду и на ЦД-у. 

 оверених Обарачунских листова Дневника 
 
Основне напомене: 

 Приликом обрачуна изведених радова, могу се обрачунавати само 
позиције које су наведене у понуди, тј. из обрасца понуде. Уколико се буду 
извршили радови који нису убухваћени позицијом датој у понуди извршиће 
се посебна анализа цена.  

 Обрачун се врши искључиво по 1 дану. У случају када интервенција 
завршава у наредном дану, обрачун се врши за сваки дан појединачно. 
Искључиво се обрачунава период од 0000 до 2400. 
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 У случају када нема интервенција, и начин обрачуна је идентичан за више 
дана, може се обједињено приказати на једном листу за више дана.  

 Приликом интервенција почетак рада се сматра излазак возила са Пункта 
зимске службе, а завршетак рада се сматра долазак на Пункт зимске 
службе.  

 Ефективан рад механизације се сматра искључиво оно време проведено 
на радовима на чишћењу/уклањању снега са коловоза, солењу коловоза. 
(Цена ефективног рада возила је иста и кад се чисти коловоз, чисти и 
посипа или само посипа коловоз).  

 Време проведено у одласку механизације са Пункта, као и време 
проведено од поласка са места чишћења до Пункта се обрачунава по 
другим ценама.  

 У ефективан рад возила се не сматрају сати проведени у припреми 
камиона и машина за рад.  

 После сваке интервенције ће се вршити корекција изведених радова, којом 
ће се кориговати време (уколико буде рекламација на изведене радове). 

 
ПОЈМОВИ 

 
У овом Програму се користе појмови: 

 ВРназив  -  вредност радова – обрачунска вредност радова  

 ЦРназив   - цена рада по јединици мере  

 ПУназив   - проценат умањења  

 КФИР - корекциони фактор извршених радова. За све интервенције ће се 
примењивати корекциони фактор извршених радова, који ће се 
примењивати на систем возач - возило. Вредност КФИР биће дати у 
засебној табели.  

 Ефективан рад возила у часовима - ЕРВ (возило се активно користи на 
интервенцији чишћења и/или солења) Плаћа се 100% цене возила (камион 
или радна машина) дато у Понуди. Цена камиона може да буде цена 
камиона+цена солане или цена камиона+цена солане+цена раоника (грна) 
у зависности од интервенције 

 рад возила у транзиту у часовима - ЕРВУТ - (возило транзитира до 
локације интервенције - време проведено у путу до места интервенције и од 
места интервенције до Пункта). Престанком ефективног рада возила у 
транзиту почиње време ефективног рада и обрнуто. Плаћа се максимално 
50% од цене дате за ефективан рад возила. За радне машине је то 50% од 
цене комплетног возила са грном или са грном и са вихором за посипањем 
(епоха), а за камионе је то 50% од цене ефективног рада самог камиона.  
Напомена: за интервенције које се налазе у насељима где се налази Пунт 
зимске службе сво ангажовање возила се рачуна као Ефективан рад возила 
- ЕРВ. 

 Приправност возила у часовима - ПВ је време које возило проведе 
искључиво на пункту зимске службе, спремно је за интервенцију. 
Приправност возила се обрачунава и плаћа у складу са ценом из понуде, а 
максимално 2,5% од цене 1 сата ефективног рада возила. За радне машине 
је то 2,5% од цене комплетног возила са грном или са грном и са вихором за 
посипањем (епоха), а за камионе је то 2,5% од цене ефективног рада самог 
камиона. 
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 Ефективан рад возача у часовима - ЕРВО је ефективна вожња односно 
време проведено у руковању машином, а за пратиоце/помоћне раднике рад 
приликом интервенције возила на опслуживању возила. Ефективан рад 
возача се рачуна од момента изласка с Пункта до доласка на Пункт  

 Дежурство на пункту у часовима -  ДНП – време радника проведених 
искључиво на пункту зимске службе, спремних одмах за рад. Дежурство 
људи се обрачунава и плаћа у складу са ценом из понуде, а максимално 
20% од цене 1 сата ефективног рада. 

 Кућно дежурство у часовима - КД – време радника проведен ван пункта 
зимске службе, спремног за рад, доступан сво време док је у фази 
дежурсва, и да је радник у року од 30 мин од позивања на интервенцију, 
започео интервенцију. Дежурство људи се обрачунава и плаћа у складу са 
ценом из понуде, а максимално 5% од цене 1 сата ефективног рада. 

 Број сати – БС. Све интервенције – ангажовања, рад осим материјала се 
изражава у формату часова и то у децималном облику, са заокруживањем 
на једну децималу. (пример: 2 часа 30 минута је 2,5 часа и сл.) 

 Возило за обилазак терена ВОТ – изражена у часовима. У цену је 
урачунато и техничко лице, тако да се плаћа само време проведено у 
обиласку терена. 

 Вредност радова ВР – представља формулу (начин) израчунавања 
вредност радова изражену у РСД.  

 ЕРТЛ – часови ефективног рада техничког лица 

 ДНПТЛ – часови дежурства на пункту техничког лица 

 КДТЛ – часови кућног дежурства техничког лица 
 

МЕТОДОЛОГИЈА ОБРАЧУНА 
 

A. ЗА ДАНЕ БЕЗ ИНТЕРВЕНЦИЕ ОБРАЧУН СЕ ВРШИ: 
 

o Обрачун за техничко лице у периоду од 24 часа (0000-2400) 
дежурство на Пункту: ВРТЛ=ДНПТЛ х ЦРТЛ х ПУ (макс 20%) 

кућно дежурство: ВРТЛ=КДТЛ х ЦРТЛ х ПУ (макс 5%) 
  

o Обрачун за возило за обилазак терена у периоду од 24 часа (0000-2400) 
обилазак терена: ВРВОТ=ВОТ х ЦРВОТ 

 
o Обрачун за приправност возила на Пункту зимске службе у периоду од 24 

часа (0000-2400), које може бити свих 24 часа, дневно од 07 до 19 часова 
или ноћно од 19 до о7 часова наредног дана 

приправност возила на пункту: ВРПВ24=ПВ х ЦВназив х ПУ (макс 2,5%) 
 

o Обрачун за дежурство возача камиона или радне машине у периоду од 24 
часа (0000-2400) 
дежурство возача на пункту: ВРДНП=ДНПх ЦРвозача х ПУ (макс 20%) 

кућно дежурство:  ВРКД=КД х ЦРвозача х ПУ (макс 5%) 
 

B. ЗА ДАНЕ СА ИНТЕРВЕНЦИЈАМА ОБРАЧУН СЕ ВРШИ: 
 

o Обрачун за техничко лице ТЛу периоду од 24 часа (0000-2400) 
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ВРТЛ=ЕРТЛ х ЦРТЛ + ДНПТЛ х ЦРТЛ х ПУ (макс 20%) уз услов ЕРТЛ + ДНПТЛ=24 
часа 

ВРТЛ= ЕРТЛ х ЦРТЛ + КДТЛ х ЦРТЛ х ПУ (макс 5%) уз услов ЕРТЛ + КДТЛ=24 часа 
 

o Обрачун код интервенција за камионе и радну механизацијусе обрачунава 
вредност рада у периоду од 24 часа (0000-2400). Часови ефективног рада и 
приправности се искључују у току 24 часа. 

ВРкам=(ЕРВУТКАМ х ЦВКАМ х ПУ (макс 50%) + ЕРВКАМ х ВЦКАМ) х КФИР  
ВРрм = (ЕРВУТРМ х ЦВРМ х ПУ (макс 50%) + ЕРВРМ х ВЦРМ) х КФИР 

За интеревенције на путевима у насељу где се налази Пункт (примарни или 
секундардни), обрачун се врши: 

ВРкам-БП= ЕРВ х ЦВКАМ х КФИР 
ВРрм-БП = ЕРВ х ЦВКАМ х КФИР 

 
o Обрачун за приправност возила на Пункту зимске службе у периоду од 24 

часа (0000-2400) 
ВРПВ24=(24  – (ЕРВУТНАЗИВ + ЕРВНАЗИВ)) х ЦВНАЗИВ х ПУ (макс 5%) 

односно ако се уведе само ноћно дежурство  
ВРПВ12=(12  – (ЕРВУТНАЗИВ + ЕРВНАЗИВ)) х ЦВНАЗИВ х ПУ (макс 5%)  

 
o Обрачун за рад возача камиона или радне машине у периоду од 24 часа 

(0000-2400) 
ВРвозач=(ЕРВУТ+ЕРВ) х ЦРВОЗАЧ х КФИР 

 
o Обрачун за приправност возача камиона или радне машине у периоду од 24 

часа (0000-2400) 
ВРДНП-возач-24=(24-(ЕРВУТ+ЕРВ)) х ЦРвозача х ПУ (макс 20%) 
ВРКД-возач-24=(24-(ЕРВУТ+ЕРВ)) х ЦРвозача х ПУ (макс 5%) 

односно ако се уведе само ноћно дежурство  
ВРДНП-возач-12=(12-(ЕРВУТ+ЕРВ)) х ЦРвозача х ПУ (макс 20%) 
ВРКД-возач-12=(12-(ЕРВУТ+ЕРВ)) х ЦРвозача х ПУ (макс 5%) 

 
Напомена: 

1. Сви часови рада морају бити пропраћени адекватном документацијом, и то: 

 Налог за рад – добијен од стране ЈП „Стандард“ 

 Дневник рада и температуре, и утрошка материјала – дневник 
зимске службе 

 Путни налог – појединачно за свако возило,  

 Очитавање ГПС праћења. ГПС праћење мора бити исправно у 
увек укључено за цео уговорен период – (24 часа/121 дан) 

2. Све радове и интервенције извођач радова ће изводити искључиво по овом 
Програму рада, и искључиво на путевима и другим саобраћајним 
површинама које су у надлежности ЈП „Стандард“.  

3. Било која промена обима радова и рад на саобраћајним површинама за 
коју није добијена сагласност Наручиоца, интервенција неће бити 
призната. 
 

КФИР - корекциони фактор извршених радова.  
 
За све интервенције ће се примењивати корекциони фактор извршених 
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радова, који ће се примењивати на систем возач – возило које је вршило 
интервенцију.  

Надзорни орган ће након завршених интервенција и прикупљених података 
са терена, у складу са стањем на терену, кориговаће вредност изведених радова 
примењењујући корекциони фактор на број сати ефективног рада система 
возилио-возач, и оно ће бити  уписано у Дневник зимске службе. 

Корекција ће се вршити на основу следећих параматара: 

 Временских услова који су владали у време извршења радова и реалних 
могућности вршења радова, 

 Времена започињања интервенције у односу на добијен Налог, или потребу 
за интервенцију, 

 Ангажованој (број и врста) механизације на интервенцији, 

 Количине снега и других падавина, трајању неповољних временских услова, 
обиму падавина, температурних прилика, и др. 

 Неповољних фактора који не зависе од Извођача радова. 

 Застоји, сметње за одвијање саобраћаја и примедбе учесника у саобраћају.  
 
Табела КФИР 

рб ОПИС КФИР 

1 Интервенција завршена у оптималном року, све активности 
извршене у складу са Програмом зимске службе, саобраћај се 
одвија нормално, или у случају неповољних временских услова 
(падавине дуже од 24 часа, велика количина снега, ниске 
температуре када не делује со за посипање, и сл.) саобраћај се 
одвија успорено, али су путни правци провозни са мањом 
количином снега и леда на коловозу. 

1,0 

2 Интервенција извршена, уочени су мали недостаци за које је 
потребно поновљење интервенције не деоницама (површинама) 
не већим од 25% од деоница (површина) на којима се 
интервенисало. Саобраћај се одвија уз мање потешкоће, нема 
застоја и значајнијих проблема. Поновљање интервенције Извођач 
реализује о свом трошку.  

0,75 

3 Интервенција извршена, уочени су недостаци за које је потребно 
поновљење интервенције не деоницама (површинама) не већим од 
50% од деоница (површина) на којима се интервенисало. 
Саобраћај се одвија уз веће потешкоће, има застоја и значајнијих 
проблема. Поновљање интервенције Извођач реализује о свом 
трошку. 

0,5 

4 Интервенција извршена, уочени су недостаци за које је потребно 
поновљење интервенције не деоницама (површинама) већим од 
50% од деоница (површина) на којима се интервенисало. 
Саобраћај се одвија уз потешкоће, има застоја и значајнијих 
проблема. Поновљање интервенције Извођач реализује о свом 
трошку. 

0,25 

 
 

GPS ПРАЋЕЊЕ 
 

Основни услови: 
 Софтвер мора минимално да даје следеће податке (обавезно): 
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- пoзициjу вoзилa 
- трeнутну брзину вoзилa; 
- кoнтрoлa зaстoja вoзилa; 
- идeнтификaциja вoзaчa. 

 Стaтус рaдa прикључних урeђaja (није обавезно) 
- прeђeни пут пoсипaњa (км); 
- врeмe, трajaњe пoсипaњa (с, мин, х); 
- трeнутнa кoличинa пoсипaњa (г/м2); 
- пoтрoшњa сoли пo диoници (кг); 
- приjeђeни пут плужeњa (км); 
- вриjeмe, трajaњe плужeњa (с, мин, х); 
- зaстojи и врстe зaстoja, oднoснo рaзлoгe зaстoja, тe вриjeмe трajaњa 
зaстoja; 
- кoмплeтни изрaчуни пoтрoшњe свих врстa пoсипaлa, пo диoници, у рaзним 
пeриoдимa, пo дaну, пo сeзoни. 

 

 
 
 Начин рада ГПС праћења  

Вoзилo je oпрeмљeнo цeнтрaлнoм рaчунaлнoм и ГПРС jeдиницoм кoja 
прикупљa пoдaткe oд: 

- сaтeлитa рaди oдрeђивaњa пoзициje, 
- трeнутнe брзинe, 
- прикључних урeђaja (у oвoм случajу сњeжнoг плугa и пoсипaчa сoли) рaди 
oдрeђивaњe пaрaмeтaрa рaдa пoсипaчa и плугa (није обавезно). 

 Ta jeдиницa ГПРС путeм шaљe свe прикупљeнe пoдaткe кoриснику. 
Кoрисник je путeм интeрнeтa вeзaн нa weб aпликaциjу. Опeрaтeр-кoрисник може 
да врлo jeднoстaвним рaдњaмa успoстaвљa приступ систему нa свojeм рaчунaру и 
то спajaњeм нa интeрнeт, oднoснo на weб aпликaциjу, где може да 
1) oдaбере један или више дaтумa за прaћeње 
2) oдaбере једно или више вoзилa зa нaдзoр  
3) врши прaћeњe нa дигитaлнoj кaрти свих вoзилa и њихoвих стaтусa рaдa у 

REAL TIME. 
4) симулира кретање возила по датумима и задатим временима 
5) формирање свих врста извештаја за једно или више возила који се користе у 

Мicrosoftovim Оffice софтверима. 
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6) Могућност приступа систему путем мобилних телефона са Андроид или ИОС 
платформом 

 
ОСТАЛЕ  НАПОМЕНЕ: 

 Систем ГПС праћења мора да  функциoнише 24 часа/7 дана у недељи у 
току 121 дана, стaлнo бeз oбзирa дa ли je oпeрaтeр прикључeн нa weб aпликaциjу 
или ниje, тe сe прeглeд и извлaчeњe пoдaтaкa кao и aнaлитикa мoжe вршити кaд 
гoд сe тo жeли. Сустaв бележи свe пoдaткe и ниje их ни у кojeм случajу мoгућe 
прoмиjeнити или oбрисaти. Oпeрaтeр у бaзи кoрисникa нa зaслoну свoг рaчунaлa 
види свa приjaвљeнa вoзилa сa oпрeмoм, тe у свaкoм трeнутку имa нa зaслoну 
исписaнe пoдaткe o вoзилу кao и o стaтусу урeђaja.  
 Прaћeњe нa дигитaлнoj кaрти свих вoзилa и њихoвих стaтусa рaдa  Пo 
зaвршeтку рaдa нa диoници, или пo свaкoм дoлaску у бaзу нa дoпуњaвaњe, или 
при свaкoм гaшeњу мoтoрa вoзилa цeнтрaлнa рaчунaлнa и ГПРС jeдиницa 
зaкључуje деoницу и дaje мoгућнoст свe укупнe aнaлитикe. Зaкључeнa деoницa 
мора бити означена  у различитим бojaмa и oписoм рaдa нa oдрeђeнoм мjeсту  
 Нa грaфичкoм прикaзу диoницe кojу je oдрaдилo нeкo вoзилo приказати у 
рaзличитим бojaмa у oвиснoсти кoje je рaдњe рaдилo вoзилo и прикључeнa 
oпрeмa. Рaзличитим бojaмa oцртaни диjeлoви диoницe нa кojимa сe вoзилo сaмo 
крeтaлo, нa кojимa je вoзилo плужилo, нa кojимa je вoзилo сaмo пoсипaлo итд. 
Макирањем билo кojе тoчке деoницe, нa сучeљу рaчунaлa oпeрaтeрa ћe бити 
исписaни пoдaци o врeмeну кaдa je вoзилo билo у тoj пoзициjи, зaтим кojoм сe 
брзинoм крeтaлo тe стaтус вoзилa, и свих прикључних урeђaja.  
 Oдмaх пo зaкључeњу деoницe мoгућa je пoтпунa aнaлизa деoницe кoja дaje 
врeмeнa и приjeђeни пут свих рaдњи кoje je нaпрaвилo вoзилo и прикључни 
урeђajи нa oдрeђeнoj диoници, кao и свe зaстoje, рaзлoгe зaстoja и њихoвo 
трajaњe.  
 Возила се прате искључиво преко регистрационих ознака. 
 
 
НАПОМЕНА: 
СВИ ГПС УРЕЂАЈИ МОРАЈУ БИТИ ПРАЋЕНИ ИСКЉУЧИВО ПРЕКО ЈЕДНОГ 
ПРОВАЈДЕРА, ГДЕ ЋЕ СВА МОТОРНА ВОЗИЛА КОЈА СЕ НАЛАЗЕ У ЗИМСКОЈ 
СЛУЖБИ ПОСЕДОВАТИ СВОЈ УРЕЂАЈ  
 
 

ОСНОВНИ УСЛОВИ КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ МОРА ДА ИСПУЊАВА ЗА 
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 

 
 Понуђач ће за време трајања периода одржавања путева у зимском периоду да 
испуни следеће услове: 

 

4.1. ПОЧЕТАК И КРАЈ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Планирани почетак зимске службе је 15. 11. а завршетак је 31. 03. наредне године, 
чиме је ефективно трајање зимске службе 121 дан. У оквиру 121 дана колико траје зимска 
служба рад и дежурство се организују према степенима приправности. У тачки 6. детаљно 
су објашњени СТЕПЕНИ ПРИПРАВНОСТИ и њихов примена. 
 

4.2. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТА 
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Извођач радова  мора приликом конкурисања доставити:. 

  
СОПСТВЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА ПЕРИОД ЗИМСКЕ 
СЛУЖБЕ У СКЛАДУ СА ОВИМ ПРОГРАМОМ (I-III СТЕПЕН 
ПРИПРАВНОСТИ) И СА СПИСАК ДОДАТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ЉУДСТВА 
КОЈА СЕ МОЖЕ АНГАЖОВАТИ У СЛУЧАЈУ ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ (IV СТЕПЕН ПРИПРАВНОСТИ КОЈИ ЋЕ СЕ РУКОВОДИТИ ПО 
ПОСЕБНОМ ПЛАНУ РАДА У СЛУЧАЈУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ). 

 
СОПСТВЕНИ ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ МОРА САДРЖАТИ: 

 
I. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ  

 
 Адресе и контакти Пунктова 
 Распоред механизације по Пунктовима у време вршења интервенција, на свим 

путним правцима (Извођач је дужан да графички и текстуално обради маршуте) 
 Поделу улица по приоритетима, (текстуално и графички) 
 Деонице на којима се врши посипање соли (текстуално и графички) 
 Деонице на којима се врши посипање мешавине соли и ризле (текстуално и 

графички) 
 Деонице на којима се врши посипање ризле, (текстуално и графички) 
 Деонице на којима се само чисти снег, (текстуално и графички) 

 
II. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ НА СРЕМСКОЈ СТРАНИ - 

ЗА НЕШТИН, ВИЗИЋ И ЛОКАЛНИ ПУТ Л-1, 
 Технологија рада на одржавању путева у зимском периоду на  сремској страни, 
 Списак механизације, 
 Списак људства  
 Начин/могућност проласка преко Републике Хрватске, односно начин доласка до 

насеља на територији Срема. 
 
III. АНГАЖОВАНА МЕХАНИЗАЦИЈА И ЉУДСТВО 
 Тачан списак механизације са описом послова које ће обављати,  
 Имена возача, 
 Тачан списак људства са описом посла који ће обављати, стручном спремом и 

звањем у периоду зимске службе. 
 Тачне телефоне за контакте (телефоне возача, телефон руководиоца зимске 

службе и др). 
 Списак механизације и људства који ће бити ангажован према степенима 

приправности: односно 25%, 50% и 100% у односу на понуђени план зимске 
службе. 
 

IV. СПИСАК ДОДАТНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ЉУДСТВА ЗА ЗА ВАНРЕДНЕ 
СИТУАЦИЈЕ: 

 Списак механизације који ће додатно бити ангажован за време ванредних услова, 
са списком фирми од којих ће бити преузете. 

 Тачан списак људства са описом посла који ће обављати, стручном спремом и 
звањем у периоду зимске службе. 

 Тачне телефоне за контакте (телефоне на пунктовима, телефони возача, телефон 
руководиоца зимске службе и др). 

 
V. GPS  
 Назив софтвера који се користи, начин приступа, инсталације и др. 
 Упутство за употребу 
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 Корисничке усере и пасворде 
 

4.3. ПУНКТОВИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ  
 

Пре почетка рада зимске службе а најкасније до 14. 11. 2016. године, Извођач који 
је преузео послове одржавања путева на територији Општине Бачка Паланка мора 
Организовати оперативни штаб зимске службе-примарни пункт зимске службе (ППЗС) 
који мора бити прописно означен и да испуњава следеће основне услове.  

Поред примарног Пункта зимске службе Извођач ће организовати и два 
секундарна Пункта зимске службе  (СПЗС1)- један у Нештину (алтернативино у Визићу) 
и један у Пивницама (СПЗС2)- (алтернтивно у Деспотову) 

 
 ППЗС - КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 Примарни пункт зимске службе  мора бити лоциран на територији насеља Бачка 
Паланка, и да је  повезан на основну примарну градску путну мрежу. 

 мора бити опремљен са потребним бројем просторија за смештај, рад и дежурство 
радника,  

 мора да поседује хангар за смештај механизације и друге неопходне садржаје за 
нормално функционисање,  

 поседује возило/оруђе/радну машину за утовар и истовар соли и ризле. 
 депонију материјала за складиштење соли за посипање и ризле. Магацин за 

складиштење соли мора бити лако доступан - затворен простор или 
надстрешница. 

 извођач радова је дужан да увек има обезбеђену потребну количину материјала за 
посипање  у планском периоду а у складу са временским условима, најављеном 
прогнозом времена и временом завршетка интервенција. Набављена количина 
соли и ризле пре почетка зимске службе које Извођач мора поседовати и да се 
налази на ППЗС је: 
o соли - 200,0 т  
o ризле - 200,0 м3.  

 Систем веза/комуникације је (минимално): 
o е-маил адресу (1 ком) 
o телефон са факсом (1 ком) 
o Такође стални отворени фиксни телефон - за давање свих информација 
везаних за стање на путевима.  
o Мобилни телефони за свако возило ако нема систем радио веза (1 ком по 
возилу). 
 

 СПЗС - карактеристике 
 Секундарни пункт зимске службе мора бити лоциран на територији насеља 

Нештин односно Пивнице, и да су  повезани на основну путну мрежу. 
 да поседује објекат за смештај механизације  
 депонију материјала за складиштење соли за посипање и ризле до 25 тона соли 

односно 25 м3 ризле. Магацин за складиштење соли мора бити лако доступан - 
затворен простор или надстрешница. 

 Такође стални отворени фиксни телефон - (1 броја мин) за давање свих 
информација везаних за стање на путевима.  

 Мобилни телефони за свако возило ако нема систем радио веза (1 ком по возилу) 
 

4.4. ПОТРЕБНА МЕХАНИЗАЦИЈА, ЉУДСТВО И МАТЕРИЈАЛИ 
 

Сва механизација планирана за рад у зимској служби мора бити: 
o технички исправна и регистрована и спремна за рад. 
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o опремљена уређајима и опремом прописаним Законом за ову врсту 
послова, 
o сва прикључна оруђа-снежни плугови, кашике за утовар материјала, 
растуривачи соли и ризле технички исправни и спремни за рад, 
o прикључна оруђа морају бити адекватна у односу на моторна возила која ће 
их носити/користити. 

 Потребна механизација и средства за зимску службу одређена је на основу 
искуствених података из претходних година и усаглашена је са планираним обимом 
радова. Списак механизације која ће искључиво бити ангажована у зимској служби је 
подељена на две групе и то: 
 

 ОСНОВНА МЕХАНИЗАЦИЈА 

 ПРАТЕЋА МЕХАНИЗАЦИЈА 
 

За ОСНОВНУ МЕХАНИЗАЦИЈУ за ефективан рад у зимској служби ће се плаћати 
ефективан рад и приправност у складу са степенима приправности и налозима добијеним 
од Наручиоца. 

За ПРАТЕЋУ МЕХАНИЗАЦИЈУ ће се плаћати само ефективан рад и она ће бити 
ангажована само по налогу добијеним од стране Наручиоца, осим теренског моторног 
возила за обилазак које ће бити ангажовано по налогу Руководиоца зимске службе или 
техничког лица. 
 Дежурство радника ће се организовати у односу на степене приправности. 
 

ОСНОВНА МЕХАНИЗАЦИЈА (ОМ)  

рб НАЗИВ КОМ. 

1 Камион кипер-са снежним плугом и расипачем соли и ризле и да 
40% од броја камиона могу бити камиони са надограђеним вихором 
за посипање соли (максимално 3 комада). 

7 

2 Радна машина са снежним плугом и кашиком за утовар  5 

 УКУПНО: 12 

ПРАТЕЋА МЕХАНИЗАЦИЈА (ПМ)  

рб НАЗИВ КОМ.  

1 Теренско МВ за обилазак путева (може и путничко МВ) 1 

2 Грејдер или УЛТ (мин 150 КС) са снежним плугом и кашиком за 
утовар 

1 

3 Радна машина са снежним плугом и кашиком за утовар 2 

4 Радна машина са снежним плугом и кашиком за утовар и расипачем 
материјала 0,4 до 1 м3 (локација СПЗС 1 и СПЗС 2) 

2 

 УКУПНО 6 

 УКУПНО ОМ+МП 18 

 
 

A. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ МЕХАНИЗАЦИЈА 
 

- КАМИОНИ  
o снага мотора није мања од 190 КС,  
o да су кипери, или до 40% од броја камиона могу бити камиони са надограђеним 

"вихором" за посипање соли 
o да имају адекватне снежне грнове и опрему за посипање соли, 
o имају адекватну опрему (жута ротоциона светла, заставице, ланце за снег и сл) 
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o да поседује исправан тахограф, 
o да су регистровани, 
o уколико је због технологије рада неопходан пратиоц, његово ангажовање и цена 

рада се неће засебно обрачунавати нити плаћати него је садржана у цени рада 
Камиона.  

o да су опремљени системом ГПС за праћење рада.  
 

- РАДНЕ МАШИНЕ  
o снага мотора није мања од  70 КС  
o да најмање 70% од понуђених возила имају хидраулично потискивање снежног 

грна или кашике за утовар.  
o поседују адекватне снежне плугове-даске,  
o поседују адекватне кашике за утовар 
o да су регистровани,  
o радна машина на СПЗС 1 још мора имати обавезно и погон на обе осовине 

(предњи и задњи погон) и адекватан посипач соли (вучен или носећи). 
o за радне машине на СПЗС 1 и на СПЗС 2 се не плаћа приправност него само 

часови ефективног рада. 
o да су опремљени системом ГПС за праћење рада. 

 
- За ГРЕЈДЕР или УЛТ  

o снага мотора није мања од  90 КС за Грејдер, 
o снага мотора није мања од 150 КС за УЛТ 
o поседују адекватна прикључна оруђа - две косе даске код Грејдера, односно 

снежни плуг и кашику код УЛТ-а 
o да је регистрован/а  
o за Грејдер/УЛТ се не плаћа приправност него само часови ефективног рада 
o да су опремљени системом ГПС за праћење рада. 

 
- ПМВ 

o да је регистровано и поседује нeопходну документацију за пролаз кроз Републику 
Хрватску  

o да је опремљено зимском опремом (гуме зимске, ланци и др) 
o за ПМВ се не плаћа приправност него часови ефективног коришћења. 
o да су опремљени системом ГПС за праћење рада. 

 
B. ОСНОВНЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ЉУДСТВО 

 
 Сво људство које се ангажује у Зимској служби, сматра се да је обучен, 
оспособљен и спреман да врши послове у складу са радним местом током 121 дан који је 
период зимске службе.  
 Руководилац зимске службе мора имати исккуство на пословима Зимске службе, а 
возачи и остало пратеће особље мора имати искуства и одговарајуће документе (возачка, 
пасош и сл.). 
 

C. MATEРИJAЛИ, КOJИ СE УПOTРEБЉAВAJУ ПРИ ПOСИПAЊУ ПУТЕВА 
 
 Зa пoсипaњe путевa сe упoтрeбљaвa мoрскa или кaмeнa сo (NaCl).. Moрa 
oдгoвaрaти свим услoвимa штo сe тичe грaнулoмeтриjскoг сaстaвa, дoзвoљeнe сaдржинe 
влaгe и примeсa (нeчистoћa). Упoтрeбљaвa сe грaнулaциja сoли 0-4 мм зa пoсипaњe сa 
вучним пoсипaчимa, сaмa или кao мjeшaвинa сoли и кaмeнe ситнeжи у oдрeђeнoj 
рaзмjeри. Грaнулaциja 0-2 мм сe упoтрeбљaвa зa пoсипaњe сa aутoмaтским пoсипaчимa, 
сaмa или кao мeшaвинa сoли (NaCl). При склaдиштeњу сe сo лaкo стврднe, зaтo joj се 
морају дoдaти срeдствa прoтив стврдњaвaњa.  
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Усклaдиштaвaти је обавезно у стубичaстим силoсимa или урeђeним пoкривeним 
склaдиштимa рaсуту или у врeћaмa.  
 Ризла, камена дробина или ситнеж јe дрoбљeни мaтeриjaл из крeчњaчких стиjeнa, 
фрaкциja 4-8 мм. Ситнeж мoрa oдгoвaрaти aтeстимa. Зa пoсипaњe aсфaлтних кoлoвoзa 
упoтрeбљaвa се фрaкциjа 4-8 мм, сaму или кao мeшaвину сa сoли у oдрeђeнoм oднoсу. Зa 
склaдиштeњe се кoристити урeђeнa пoкривeнa склaдиштa. 
 Из eкoлoшких рaзлoгa je пoтрeбнo кoличину пoтрoшњe мaтeриjaлa зa пoсипaњe 
oптимизирaти..  
 Мешање материјала у распону 1:1 до 1:5 у зависности од временских услова 
или приоритета пута који се посипа. Посипање путева са чистом соли искључиво 
по Налогу стручне службе. 
 

4.5. СМОТРА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 

Стручна служба Стандарда ће у сарадњи са представницима Савета за 
безбедност саобраћаја прегледати понуђен Оперативни план достављен у конкурсној 
документацији и у сарадњи са Извођачем и Саветом за безбедност (штабом), ако буде 
потребе извршити одређене корекције. 

Стручна служба Наручиоца и Савет за безбедност саобраћаја (штаб) ће 12. 11. год. 
извршити СМОТРУ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ на ППСЗ. 

За смотру зимске службе Понуђач је дужан да сва механизација, људство, со за 
посипање, ризла и друга опрема се налази на ППЗС и да је 100% спремна за рад. 

На смотри зимске службе Извођач ће предати 10 СОПСТВЕНИХ ОПЕРАТИВНИХ 
ПЛАНОВА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ. 
 

СТЕПЕНИ ПРИПРАВНОСТИ 
 
 У циљу економичнијег организовања зимске службе у зависности од временских 
прилика (трајања и интензитета падавина, температуре ваздуха и коловоза, влажности и 
др.) и метеоролошке прогнозе, одређују се "0" И ЧЕТИРИ СТЕПЕНА ПРИПРАВНОСТИ 
(спремности) у зимској служби. 

У случајевима када то климатски услови захтевају пре и после планираног периода 
зимске одржавања путева (ПРЕ 15. 11. ИЛИ ПОСЛЕ 31. 3.) Извођач који је преузео 
обавезу одржавања путева на територији Општине Бачка Паланка, дужна је да 
интервенише на путевима како би били оспособљени за саобраћај с тим што се у овом 
периоду не захтевају критеријуми у ефикасности отклањања сметњи као што су рокови 
дати за период пуне приправности.  
 

Т Е Х Н И Ч К О  Л И Ц Е   
 

Током 136 дана трајања одржавања путева у зимском периоду, техничко лице ради 
или дежура сваки дан. 

У случају изузетно повољних временских услова, тј када је најављена температура 
ваздуха преко 10о C, и нема заосталих наслага снега леда и сл., стручна служба може да 
за долазећи период укине дежурство и рад потпуно или делимично, док трају изузетни 
повољни временски услови. 

Техничко лице је задужено да константно прати временске прилике и да у складу 
са организацијом: 

1. извештава Руководиоца зимске службе и стручну службу управљача 
путева о стању на путевима и могућим интервенцијама, 

2. врши обилазак терена у случају неповољних временских услова пре и 
за време а по потреби и након интервенција и о томе сачињава 
записник у Дневику зимске службе, и опажања преноси Руководиоцу 
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зимске службе и стручну службу управљача путева. У складу са 
овлашћењима издаје налог за започињање интервенције. 

3. техничо лице је у константном дежурству (осим у горе наведеним 
случајевима), а за ефективан рад му се признаје све време за које се 
врше интервенције, као и 2 сата пре изласка првог возила на 
интервенцију и један сат након завршетка интервенције.   

 

Н У Л Т И  -  " 0 "  С Т Е П Е Н  П Р И П Р АВ Н О С Т И  
 
Уводи се када је најављено стабилно време без најаве падавина и потреба за 

интервенцијама. Организује се стално дежурство уз средства везе, на пункту зимске 
службе. На пункту зимске службе ради/дежура само  техничко лице.  

Због што економичнијег организовања зимске службе, а у случају најаве дневне 
температуре изнад 10о C у дужем временском периоду, стручна служба може да за 
долазећи период укине приправност и дежурство потпуно или делимично, док трају 
изузетни повољни временски услови. 
 

П Р В И  С Т Е П Е Н  П Р И П Р АВ Н О С Т И  
 

Организује се рад техничког особља на пункту зимске службе (уз средства везе у 
на пункту зимске службе), дежурство возача на пункту зимске службе и кућно дежурство,  
приправност механизације на пункту зимске службе као возача и пратиоца. 

Ангажованост радника, маханизације и средстава је ОКВИРНО 25% у односу на 
основну механизацију за рад. Овај степен спремности траје све док су повољни 
временски услови (нема снежних падавина и температуре су од 0о до +5о C) и док 
метеролошка прогноза не најави промену. 

На основу планираног обима људства и механизације у овом степену 
приправности, стручна служба Дирекције ће у складу са временским условима и другим 
факторима одредити најоптималнији број дежурног људства и механизације. Оквирно је 
ангажовано следеће: 

ЉУДСТВО 
На пункту зимске службе дежура: 

- техничко лице 

- 2 возача камиона 
На кућном дежурству се налази: 

- 1 возач камиона (кућно дежурство) 
МЕХАНИЗАЦИЈА 

- На пункту је у стању приправности 

- 3 камиона са опремом 

- 1 РМ за утовар  
 

Напомена: 
На пункту је увек спремна Радна машина за утовар/истовар материјала за 

посипање на камионе, и за њу се не плаћа приправност, само ефективан рад, а може да 
се користи и у чишћењу/уклањању снега са коловоза. 
 

Д Р У Г И  С Т Е П Е Н   
 

Уводи се када температура ваздуха падне испод 00 C, уз појаву влаге и кише и ако 
метеролошка прогноза најављују слабе падавине. Врши се редовно обилазак и преглед 
путева и превентивно посипање коловоза ради спречавања поледице нарочито на 
опасним местима. 
 Ангажованост радника, механизације и средстава је оквирно 50% у односу на 
основну механизацију за рад. 
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На основу планираног људства и механизације у овом степену приправности 
ангажовано је следеће: 

ЉУДСТВО 
На пункту зимске службе ради и дежура: 

- 2 возача камиона 
На кућном дежурству се налази: 

- 2 возач камиона 

- 2 возачa радне машине  
МЕХАНИЗАЦИЈА 
На пункту је у стању приправности 

- 4 камиона са снежном даском + посипачем соли 

- 2 радне машине 
У овом степену, искључиво по налогу стручне службе, саобраћајне инспекције СО 

Бачка Паланка или овлашћеног радника ОУП-а може бити ангажовна и пратећа 
механизација. Ово се не односи на путничко моторно возило за обилазак терена.   
 

Напомена: 
На пункту је увек спремна Радна машина за утовар/истовар материјала за 

посипање на камионе, и за њу се не плаћа приправност, само ефективан рад, а може да 
се користи и у чишћењу/уклањању снега са коловоза. 
 

Т Р Е Ћ И  С Т Е П Е Н  -  С Т Е П Е Н  П У Н Е  М О Б И Л Н О С Т И   
 

Уводи се кад се погоршају временски услови: пада снег, температура испод 00, 
дува ветар и када метеролози најаве снежне падавине и неповољне временске прилике. 
Ангажовање радника, механизације и средстава је 100% у односу на основну 
механизацију за рад. 

Руководилац Зимске службе ангажује људство и механизацију у складу са 
временским приликама и потребама за интервенцијама. О увођењу овог степена 
обавештава стручну службу Дирекције најкасније 12 часова након започињања 
интервенција. 

Планирано људство и механизација на раду у овом степену је следеће: 
ЉУДСТВО 
На пункту зимске службе ради и дежура: 

- 5 возача камиона 

- 2 возача радне машине + 1 возач радне машине  
На кућном дежурству се налази: 

- 2 возач камиона 

- 5 возача радне машине  
МЕХАНИЗАЦИЈА 
На пункту је у стању приправности 

 7 камиона са снежном даском + посипачем соли 

 5 радних машина + 1 радна машина за утовар 

 На пункту СПЗС  1 и 2 су у приправности уз систем везе возач РМ и 
возило. 

 
У овом степену, искључиво по налогу Дирекције, саобраћајне инспекције СО Бачка 

Паланка или овлашћеног радника ОУП-а може бити ангажовна и пратећа 
механизација.Ово се не односи на путничко моторно возило за обилазак терена.   

Часови рада (акција) камиона, радних машина и радника на чишћењу снега и леда 
искључују припадајуће часове дежурства за то време. 
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Ч Е Т В Р Т И  С Т Е П Е Н  -  С Л У Ч АЈ  В А Н Р Е Д Н И Х  У С Л О В А  
( В А Н Р Е Д Н А С И Т У АЦ И Ј А )  

 
 

У случају проглашавања ванредних временских прилика од стране надлежног 
органа општине Бачка Паланка, престаје да се ради по редовном Плану зимске службе - 
а рад се одвија у сарадњи са надлежним органом кога одреди СО Бачка Паланка односно 
Штабом за ванредне ситуације. 

Штаба за ванредне ситуације општине Бачка Паланка ће донети План зимске 
службе за ванредне ситуације.2 

*** 

За време трајања Ванредне ситуације комплетну кординацију рада зимске службе 
преузима Штаб, који ће одређивати приоритете за чишћење, распоређивати машине и 
људство, ангажовати додатну механизацију и људство, као и све друге послове у складу 
са овлашћењима. 

По престанку ванредне ситуације, кординацију и руковођењем зимском службом 
наставља да ради ово Јавно предузеће. 

У овом периоду ангажована механизација и људство ће у Складу са расположивим 
капацитетима: 

1. Вршити све неопходне мере у смислу чишћења и посипања снега на коловозима  и 
то прво на путевима I приоритета, који су одређени Планом зимске службе и по 
Налозима које добију од Штаба за ванредне ситуације, да би се одржала 
провозност путева. 

2. По престанку интервенисања на путевима 1 приоритета преузимају се све мере на 
чишћењу снега на коловозима 2 приоритета да би се одржала провозност 
путева. Посипање соли и ризле на коловозе овог приоритета ће вршити по налогу 
Штаба ванредне ситуације. 

3. У случају да постоје расположиви капацитети у механизацуији и људству извођачи 
радова ће чистити и путеве 2 приоритета одмах по настанку потребе. 

4. Уколико се укаже потреба за одношење снега, ове Интеревенције ће се вршити по 
налогу Штаба. 

5. Обрачун/плаћање  радова изведених у ванредним условима ће се вршити по 
другим условима. 
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ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НА ПУТЕВИМА 
 
 Извођач за одржавање путева у зимском периоду дужна је да за период од 15. 11.- 
31. 03. наредне године свакодневно сачињава извештај о стању и провозности на 
путевима на територији Општине Бачка Паланка, који треба да садржи следеће податке: 
 

Б Р О Ј  И  К АТ Е Г О Р И Ј А П У Т А  
Потребно је навести назив пута, ако има и категорију: 

За локалне путеве ознаке су: 
o пут Л-1, од државног пута IB реда број 19 до Визића у дужини од 4,0 км. 
o пут Л-2, од границе Општине Бачка Паланка са Општином Бач до Младенова-

Карађорђева и државног пута Ib реда број 12 од до улице Бранка Бајића у Бачкој 
Паланци у дужини од 14,4 км 

o Улице у насељеним местима - уносити само назив тих улица 
o Партизански пут (ПП) 

 

Д Е О Н И Ц А Н А К О Ј О Ј  Ј Е  И Н Т Е Р В Е Н И С АН О   
 За локалне путеве навести ознаку пута и деоницу, а за улице у насељима навести 
део улице између раскрсница. За локалне путеве за сваки засебно водити евиденцију, док 
код улица у насељима водити збирну рекапитулацију по приоритету. 
 У евиденцији користити следеће устаљене описе стања коловоза: 

 саобраћај нормалан - коловоз чист без снега и леда 

 саобраћај на путу отежан - коловоз има местимично леда и снега до 5 цм и/или је 
магла на путу 

 саобраћај јако отежан - ако је снежни покривач изнад 5 цм  уз могућност 
саобраћаја са зимском опремом. 

 пут непроходан - ако на коловозу има велике количине снега, леда а чишћење није 
извршено, при томе пут може бити непроходан у два случаја: 
 за камионе, камионе са приколицама и др. 
 пут непроходан за све врсте возила 

 

В Р С Т А М Е Т Е О Р О Л О Ш К И Х  П О Ј А В А  
 Због лакшег тумачења и писања извештаја дефинисаће се следећи појмови: 
 

 СНЕЖНА ЛАПАВИЦА - настаје када снег пада при температури од 00 или када се 
нападани снег при нижим температурама посоли и топи. 

 СНЕЖНИ ПОКРИВАЧ - настаје када снег пада при температури нижој од 00 при 
чему се ставарају променљиве дебљине покривача, зависно од дужине и 
интензитета падања. 

 ВЕЈАВИЦА - појам који означава падање снега уз истовремено појачана ваздушна 
струјања - ветар. При јачим ветровима већ нападали снег преноси се на друга 
места, зависно од конфигурације терена и на плитким насипима и усецима пута 
стварају сметове дебљине и до неколико метара. 

 ПОЛЕДИЦА - код ниске темепературе (испод 00) затекнути влажан коловоз се 
претвара у лед. Дебљина поледице зависи од температуре и од влажности 
коловоза. Коловоз може бити влажан од претходне кише, магле, претходно 
отопљеног снега. 

 ИЊЕ - то су ледени кристали који се на коловозу стварају у току ноћи (често и као 
магла) 

 ЛЕДЕНА КИША - најопаснија појава за одвијање саобраћаја, настаје када киша 
пада кроз хладан ваздух и на хладну површину и одмах се леди, стварајући слој 
леда чија дебљина зависи од дужине и интензитета падања кише. 



Зимска служба 2018/2019 

Страна 67 од 102 

 

 СМАЊЕНА ВИДЉИВОСТ - настаје због неповољних атмосферских или других 
прилика када возач не може јасно да уочи друге учеснике у саобраћају на 
удаљености од најмање 200 м на отвореном путу, односно 100 м у насељу. 

 
Потребно је да се евидентира време почетка метеоролошке појаве, тј време када 

је почео да пада снег, ледена киша и др. и време када је престала  и температуру 
ваздуха. За снежни покривач је потребно  навести и дебљину снежног покривача. 
 

А Н Г А Ж О В А Н А  М Е Х АН И З АЦ И Ј А  И  Љ У Д С Т В О  
 Потребно је да се евидентира: 

 број ангажованих возила по сменама (њихови регистарски бројеви и ознаке),  

 пређена километража сваког ангажованог возила, за утовариваче и друге радне 
машине број ангажованих сати, 

 почетак и завршетак рада, 

 руковаоц возилом и помоћно особље. 
 

Ф О Р М А И З В Е Ш Т АЈ А  
 Извештаји који се достављају из седишта предузећа морају бити кратки и јасни. 
Стање на путевима одрећује се изразима и терминима, нпр. 

 коловози суви, саобраћај се одвија нормално; 

 коловози су влажни, прпоручује препоручује се опрезна вожња; 

 на путу снег 5-10 цм, саобраћај се одвија јако отежано; 

 ... и сл 
 

Поред наведених података у извештају навести ако је саобраћај отежан или у 
прекиду какве су мере предузете и до ког времена се може очекивати отклањање 
наведених сметњи. Одговорно лице извођача је дужно да радним даном свако јутро 
извештава стручну службу о интервенцијама које су вршене претходног  дана о 
степену приправности, о залихама материјала за посипање, о пристиглој 
временској прогнози и сл. 

 
 

ТЕХНОЛОГИЈА РАДА СА ОПТИМИЗИРАНИМ УЧИНКОМ 
 

1.1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ 
 
Извођење припремних радова или претходних активности у склопу зимске службе 

по правилу треба да почне већ почетком октобра, а мора да се заврши до 15. новембра, 
датума који је законским одредбама одређен као почетак зимског периода и тиме почетка 
оперативног извођења зимске службе, чији рад се закључује 31. марта следеће године. 

Почетак и закључак извођења зимске службе може да се помери ако за то постоје 
оправдани разлози, нпр. ако се на коловозима не стварају услови који су карактеристични 
за зимски период и који би могли (изван наведеног периода од 15. новембра до 31. марта) 
да угрозе сигурност саобраћаја. Зато је препоручљиво да извођење припремних радова 
почне раније.  Оптимално би било да припрема програма извођења почне већ у пролеће, 
када се активности зимске службе за протеклу годину заврше. Анализа свих тих 
активност може бити најбоља основа за припрему програма извођења за следећу зиму. 

 
Припремни радови за несметано вршење зимске службе морају да укључе: 

- израду програма извођења, 
- припрему механизације и опреме, 
- припрему складишта и депонија материјала за посипање, 
- постављање допунске саобраћајне сигнализације, 
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- постављање допунске опреме 
- припрему јединица за одржавање путева, 
- обуку за рад у зимској служби, 
- упознавање са програмом извођења. 

Успешно савладавање зимским приликама условљених догађаја и ефикасан рад 
зимске службе су могући само ако се сви наведени припремни радови изведу стручно и 
правовремено, пре наступа зиме. При том се у великој мери могу да се користе позитивна 
искуства зимске службе из протеклих година, нарочито расположиви подаци о: 
- изведеним мерама, 
- запослености механизације и људи и 
- материјалима утрошеним за посипање коловоза, а у обзир се такође могу узети 

примећени недостаци у извођењу рада зимске службе. 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА 
 
Оперативни План извођења рада зимске службе је основни документ за 

извођење радова. За појединачно подручје/мрежу путева по правилу га припрема 
уговорни извођач зимске службе, а по потреби га допуњава и потврђује стручна служба 
наручиоца – управљача путева. 

Оперативни План извођења рада зимске службе, чији садржај је у основама 
прописан, се извођење у целости мора прецизно одредити и у складу с њим извршити, 
тако да коловози (с одређеним ограничењима) омогућавају безбедан и удобан саобраћај. 

Сви учесници у зимској служби се морају детаљно упознати са Оперативни План 
извођења рада зимске службе и одговорни су за извршење задатака у складу са 
прописима који се односе на одржавање путева и одредбама усвојеним у релевантним 
уговорима о концесији. 

Са Оперативни План извођења рада зимске службе морају да се упознају и сви 
директно или индиректно укључени органи и привредна друштва (нпр. комунална и 
аутобуска предузећа), а потребно је и усклађивање активности.  

У Оперативни План извођења рада зимске службе првенствено се мора 
одредити следеће: 

- организациона шема вођења и надлежности и одговорности извођача 
зимске службе, 
- прегледне карте путне мреже у зимској служби и путне мреже са ознакама 
приоритетних разреда и полазних пунктова за извођење зимске службе (јединице 
за одржавање путева), 
- распоред припремних и завршних радова, 
- распоред механизације, опреме, материјала за посипање и радника за 
извођење планираних радова, 
- дежурство, обавезно присуство, степен приправности и распоред радних 
група, 
- план посипања и уклањања снега, 
- пунктови и начин искључивања возила у случају неповољних услова на 
путевима, 
- начин прикупљања података и схема обавештавања о стању и провозности 
путева. 
Програмом извођења мора се одредити и штаб зимске службе, који одлучује о 

мерама за обезбеђивање провозности путева у ванредним приликама (у складу са 
усвојеним разредима приоритета), а у крајњем случају и о затварају путева за сав 
саобраћај.  

Руковођење, надлежности и одговорности при извођењу зимске службе по 
правилу треба да започну од вође редовног одржавања у постројењу (сектору) и да се са 
одговорног вође зимске службе и вође јединице за одржавање путева преносе на 
појединачне радне групе, задужене за одређене послове. 
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Стручну припрему и извођење програма, као и надзор над извођењем рада зимске 
службе на државним путевима, надлежни орган рада путем јавних набавки поверава 
радним организацијама, оспособљеним за обављање тих делатности.  
 
 

ИСПУЊЕЊЕ ПЛАНА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ 
 
 

ИЗВОДИ ИЗ ЗАКОНА О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА: 
 

"VI ПОСЕБНИ УСЛОВИ САОБРАЋАЈА 
Министар надлежан за послове саобраћаја ће ближе прописати начин, време 
поседовања и коришћења зимске опреме на возилу у саобраћају на путевима.  

Возач је дужан да у саобраћају на путу зимску опрему поседује и користи на 
прописан начин. 

Министар надлежан за послове уређења, одржавања и опремања јавног скијалишта 
и пружање услуга на скијалишту ће ближе прописати услове које морају да 
испуњавају моторне санке и возачи моторних санки, као и начин њихове употребе 
на скијалишту, уз сагласност министра унутрашњих послова. 

... став 7. 

Управљач јавног пута дужан је да благовремено и тачно обавештава јавност о 
ограничењу и забрани саобраћаја на јавним путевима, о ванредним условима и 
посебним мерама за саобраћај на њима, као и о проходности јавних путева у 
зимском периоду и у случају елементарних непогода или ванредних догађаја због 
којих је настао прекид саобраћаја, односно због чега су знатно отежани услови 
саобраћаја. 

Управљач јавног пута дужан је, истовремено са обавештавањем јавности, да 
информације из става 8. овог члана достави субјекту који је, у складу са законом о 
поверавању јавних овлашћења, добио овлашћење да грађанима даје обавештења о 
стању проходности јавних путева... 

Отклањање, односно спречавање настанка опасности на путу  
Када се у контроли саобраћаја утврди постојање непосредне опасности по 
учеснике у саобраћају, надлежни орган унутрашњих послова наредиће управљачу 
пута да предузме мере за отклањање непосредне опасности по учеснике у 
саобраћају на путу, одмах по сазнању о постојању такве опасности и о томе ће 
обавестити орган надлежан за надзор над стањем путева. 

Орган који врши надзор над стањем путева дужан је да се стара да се отклоне 
настале опасности на путу у складу са својим надлежностима.  

Управљач пута, дужан је да без одлагања поступи по наредби из става 1. овог 
члана и предузме мере за отклањање опасности, а ако насталу опасност није 
могуће отклонити у кратком року, да предузме мере да се спречи настајање 
опасности по учеснике у саобраћају. 

О предузетим мерама и извршеним радњама управљач пута дужан је да извести 
орган који је наредбу издао." 

 
У складу са просечним потребама и финансијским могућностима, овим планом је 

предвиђен број машина и радне снаге у оном обиму, који ће обезбедити провозност на 
путној мрежи након настанка потребе за интервенцијом. 
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При томе се подразумева да ће рад на отклањању сметњи на путевима, улицама и 
јавним површинама (поледица, снег) почети највише након једног часа од када се за то 
укаже потреба. 

Сматраће се да је Предузеће испунило Захтеве у складу са Табелу: Разврставање 
саобраћајних површина у приоритетне разреде провозности у зимском периоду. 
 

Табела - Разврставање саобраћајних површина у приоритетне разреде 
провозности у зимском периоду: 

Приор. 
разред 

Врсте 
саобраћајних 

површина  

ПРОВОЗНОСТ 

Започињање 
интервенције 

За време снежних 
падавина 

1)
 

За време 
интензивних 

снежних падавина 
2)

 

I-a 

- отворене деонице 
општинских путева 
између насељених 

места, 

- општински путеви 

са ПГДС  4000, 
главни насељски 

путеви 

НАКОН 1 
ЧАСА 

Обезбедити 
провозност коловоза, 

и значајнијих 
укрштања, могући 
застоји до 2 сата у 

периоду између 22 и 
5 часова 

обезбедити 
провозност (на 

путевима са више 
трака провозност бар 

једне саобраћајне 
траке), могући 

застоји до 2 сата, 
нарочито у периоду 

између 22 и 5 часова 

I-б 
важнији месни 

путеви, сабирни 
насељски путеви 

НАКОН 1 
ЧАСА 

Обезбедити 
провозност; могући 
застоји до 2 сата, 

нарочито у периоду 
између 20 и 5 часова 

обезбедити 
провозност, застоји 
могући нарочито у 

периоду између 20 и 
5 часова 

II 
остали општински 

путеви 
од 8 до 20 

часова; 

Обезбедити 
провозност; могући 

краћи застоји 

обезбедити 
провозност; могући 
застоји у трајању до 

једног дана 

III 

бициклистичке 
линије, путеви по 
насипу, пољски 

путеви са 
савременим 
коловозом 

поштовати 
месне 

потребе 

Обезбедити 
провозност; могући 
застоји у трајању до 

једног дана 

обезбедити 
провозност; могући 
застоји у трајању од 

више дана 

IV 

путеви који се у 
зимским условима 

затварају за 
саобраћај 

   

 
ПРИПРЕМА МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

 
За извођење зимске службе треба правовремено припремити сву механизацију и 

опрему за превентивно и оперативно посипање коловоза и уклањање снега, као и оруђа, 
на начин који је одређен програмом извођења. Исто важи и у случају ванредних 
временских прилика, када у рад зимске службе на обезбеђивању употребљивости путева 
треба да се укључи одговарајућа посебна механизација и опрема. Целокупна 
механизација и опрема планирана за рад зимске службе, као и оспособљени и са стањем 
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упознати управљачи, се морају распоредити по јединицама за одржавање путева и 
фазама извођења зимске службе на начин који је одређен програмом извођења. 

Ако је механизација, која је планирана за коришћење у раду зимске службе, била у 
употреби током читаве године, она треба да се припреми за зимску службу на начин који 
одреди наручилац, по правилу до 10. новембра. За време припремних радова треба 
прегледати и тестирати целокупну механизацију која је након завршетка зиме била 
ускладиштена. 

Извођач зимске службе је дужан да за време трајања зимске службе обезбеди 
сервисирану механизацију и опрему, која током целе зиме мора бити спремна за 
коришћење. Степен приправности мора бити прилагођен временским приликама и у 
складу са одредбама програма извођења. 

При одређивању потребног броја и врста јединица за плужење и уклањање снега, 
поред раздаљине коју возила треба да пређу за један прелазак, у обзир треба узети и 
одређене околности које битно утичу на плужење, нпр.: 
- веће успоне где је брзина мања, па су зато потребна јача возила, 
- ширину коловоза, што условљава број прелазака возила, 
- препреке у насељима (ивичњаци, раскрснице, шахтови, сужења) које налажу мању 

брзину.  
 
ПРИПРЕМА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСИПАЊЕ – ПРЕПОРУЧЕНА ТЕХНОЛОГИЈА 
РАДА 

 
Оптимално посипање коловоза се може обезбедити само коришћењем савремене 

опреме. 
У зимској служби се за утоваривање ускладиштених материјала првенствено 

користи следећа опрема: 
- утоваривачи, 
- гумене транспортне траке, по правилу са попречним ребрима, 
- ланчане покретне траке са коритима, 
- вертикални силоси. 

Утовар материјала за посипање коловоза се може обављати ручно само код 
извођења превентивних мера (у мањем обиму) и кад за то има довољно времена. 

За равномерно и економично посипање зрнастих материјала (песак, ситнеж, со) је 
потребна, а за прскање раствора соли је неопходна, машинска опрема која омогућава – у 
већини случајева веома важно – брзо реаговање. Равномерна расподела посутог 
материјала је основни технички услов за одређивање употребљивости посипача за 
посипање коловоза у зимској служби. Поред расподеле, за процену употребљивости 
посипача су меродавни и: 
- одвајање посипног материјала, 
- ширина посипања (подесива на распон од 2 до 6 м), 
- могућност одређивања количине посипања (за зрна ситнежи од 50 до 300 г/м2, а за со 

од 5 до 40 г/м2), 
- могућност укључивања и искључивања посипача током вожње, 
- могућност посипања коловоза испред погонских точкова возила за посипање и 
- брзина вожње за време посипања.  

Битна карактеристика посипача, потребна у склопу процене употребљивости, јесте 
да обеобезбеђује што равомернију расподелу посутог материјала и на ниским 
температурама.  

Основна подела посипача према начину посипања је следећа: 
- с ротационим диском, који може бити 

- причвршћен (испод) на шасију или контејнер између точкова возила или 
- причвршћен (испред или иза) на адекватну монтажну плочу на возилу, 

- са ротационим ваљком у посипачу, прикаченим за вучну куку возила , 
- са ручним колицима са уграђеним посипачем, 
- са дуваљком.  
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Слика -  Посипач причвршћен на шасију возила 

 

Слика -  Посипач прикачен на возило 
 

Значајне предности посипача причвршћених на шасију или контејнер возила су 
што: 
- материјал за посипање због тежине цури кроз отвор на дну кесона на ротациони диск, 

који га разастире пред задње точкове возила, 
- подешена количина посутог материјала се не мења због промене брзине кретања 

возила или ширине посипања. 
Код других врста посипача се количина посипања подешава ручно, па се зато она 

мења заједно са променом брзине вожње. 
Недостаци посипања са ротационим диском (који се зове и кружни ротациони 

посипач) пре свега су следећи: 
- неравномерно и недовољно контролисано посипање, 
- ручно додавање материјала за посипање, 
- раздвајање материјала за посипање, 
- отежана контрола ширине посипања, 
- немогућност управљања посипањем током вожње. 

За посипање соли се у зимској служби користе и дуваљке са различитом 
аутоматском додатном опремом за дозирање. 

Оптимална висина за машинско посипање коловоза износи приближно 50 цм. 
 

Уклањање снега 
 

За плужење и одбацивање снега са коловоза се користе следећа опрема и 
механизација: 
- клинасти плугови, 
- једнострани плугови, 
- бацачи, 
- фрезе. 
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Коришћење наведене основне опреме и механизације зависи пре свега од висине 
снежног покривача.  

Сва опрема и механизација коју зимска служба користи за уклањање снега мора 
да има на крајњим тачкама обележену ширину са одговарајућим ротационим светлима 
(напред бела, позади црвена). У случају прекорачења дозвољене ширине (обично код 
плугова) возило мора бити прописно опремљено (таблом).  
 

Клинасти плугови 
 

За одгуравање (плужење) снега у посебним условима (нпр. дебели слојеви 
нападалог снега и снежних наноса, за проширење газа, на тешко доступним и уским 
путевима, нарочито у брдским пределима) су погодни потисни и вучни клинасти плугови.  
 Клинасти плугови имају обликован стабилан шиљак (врх) и покретна више или 
мање закривљена крилца/странице (са ножевима од тврде гуме или пластике, ређе 
челика), који су за врх причвршћени завртњима, који омогућавају да се преко 
одговарајућег механизма (пнеуматски, хидраулично или електрично) подеси угао клина 

(обично од 45 до 60). Стабилност клина је обезбеђена разрезима. 
 Потисни челични клинасти плугови по правилу се причвршћују на монтажну 
конструкцију на возилу. Клин омогућава одгуравање снега у ширини од 3 до 4 м (изузетно 
и до 5 м), а висина крилаца уклањање и дебљих слојева снега.  

 

 
Слика - Потисни челични клинасти плуг 

 
Вучни клинасти плугови већином су дрвени, ређе челични. Покретна крила су 

дугачка до 6 м, а висока од 0,6 до 1 м. Шиљак плуга је обично отежан да би се спречило 
његово одизање током плужења. Крила и шиљак вучних клинастих плугова по правилу су 
на доњем делу оковани.  
 

Једнострани плугови 
 

Једнострани (потисни) плугови могу бити чеони и бочни. Плужна даска 
једностраног чеоног плуга може бити састављена из једног или више сегмената  На 
носећи рам, причвршћен за возило, је прикачена еластичним везама, тако да се задржава 
контакт са коловозном површином и у случају налетања на мању препреку. Плужна даска 
мора да има уграђене осигураче (смицајна чивија, перорез) да у случају судара не би 
дошло до оштећења. 
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Слика  - Једнострани чеони плуг са додатним крилом 

Причвршћивање плужне даске (на осовину у средини) омогућава одгуравање снега 
на леву или десну страну.  

 

 
Слика -  Једнострани чеони и бочни плуг 

 
Да одгурнути снег не би падао под точкове возила, радна ширина једностраног 

потисног плуга по правилу мора бити бар 40 цм већа од ширине возила. 
Конструкција за причвршћивање на возило мора бити тако изведена да омогућава 

подизање плужне даске (приближно 25 цм) од тла. 
Плужну даску бочног плуга по правилу чини један донекле конусно конструисан 

елемент, на који је причвршћено више краћих ножева.  
 

НАЧИН РАДА  
 
У периоду зимске службе егзистирају три начина интервенисања: 

 „Солење“ путева I приоритетног разреда (превентивно или по малим 
слојевима снега или слично) 

 „Солење и чишћење“ путева I приоритетног разреда и само чишћење путева 
II приоритетног разреда 

 остале интервенције од случаја до случаја. 
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УКУПНО I II 

I ЗОНА   I II 

Бачка Паланка 83,799.0 50,482.0 33,317.0 

Укупно зона I 83,799.0 50,482.0 33,317.0 

II ЗОНА   I II 

Челарево 17,468.0 8,902.0 8,566.0 

Гајдобра 11,900.0 3,822.0 8,078.0 

Нова Гајдобра 4,544.0 1,679.0 2,865.0 

Укупно зона II 33,912.0 14,403.0 19,509.0 

III ЗОНА   I II 

Л-1 - Од ДП 116 до центра Визића 5,350.0 5,350.0 0.0 

Нештин 4,579.0 2,172.0 2,407.0 

Визић 1,960.0 950.0 1,010.0 

Укупно зона III 11,889.0 8,472.0 3,417.0 

IV ЗОНА   I II 

Л-2 од ДП 12 до границе општине са 
Бачом 14,700.0 14,700.0 0 

Младеново 15,278.0 6,030.0 9,248.0 

Карађорђево, Телеп, Мајур 5,700.0 3,900.0 1,800.0 

Обровац 15,595.0 6,854.0 8,741.0 

Товаришево 17,007.0 5,970.0 11,037.0 

Укупно зона IV 68,280.0 37,454.0 30,826.0 

V ЗОНА   I II 

Силбаш 13,828.0 2,317.0 11,511.0 

Параге 13,828.0 2,317.0 11,511.0 

Деспотово 11,397.0 4,119.0 7,278.0 

Пивнице 23,550.0 8,346.0 15,204.0 

Укупно зона V 62,603.0 17,099.0 45,504.0 

 
Напомена: 

1. У број оптималних сати није урачунат одлазак на локације (време 
проведено у транспорту), као и неки непредвиђени застоји. 

2. На основу овако дефинисаних зона, и броја ангажоване мегханизације  
Извођач радова ће израдити сопствени План зимске службе, тако да ће 
распоред механизације бити:  

 
У Табели, приказана је оптимална шема организације рада Зимске службе, са 

називима деоница, бројем возила које треба да интервенишу, и временом завршетка 
посла. 

 
Легенда: 
С – Солење са просечном брзином 25 км/х 
ЧС – Чишћење и солење са просечном брзином 10 км/х 
Ч - Чишћење са просечном брзином 10 км/х 
К – Камион 
РМ – радна машина 
Са- сати за интервенцију 

   Солење Солење и чишћење 

 НАЗИВ Камион Камион РМ 

  I ЗОНА       
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1 Бачка Паланка       

  Укупно зона I 2 2 3+1 

  II ЗОНА       

1 ЛР-119/2- Челарево – Гајдобра,        

2 Челарево       

3 Гајдобра       

4 Нова Гајдобра       

 Укупно зона II 1 1 1 

  III ЗОНА    

1 Л-1 - Од ДП 116 до центра Визића    

2 Нештин    

3 Визић    

4 Партизански пут    

 Укупно зона III 1 1 1 

  IV ЗОНА    

1 Л-2а    

2 Младеново    

3 Карађорђево, Телеп, Мајур    

4 Обровац    

5 Товаришево    

  Укупно зона IV 1 1 2 

  V ЗОНА    

1 Силбаш    

2 Параге    

3 Деспотово    

4 Пивнице    

  Укупно зона V 2 2 1 

  7 7 9 
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ИЗВОЂАЧ МОРА ДА ЗАДОВОЉИ СЛЕДЕЋЕ ЗАХТЕВЕ: 
 

1. На основу поделе на приоритетне разреде, Извођач ће: 

 на путевима I приоритетног разреда увек интервенисати прво, a у односу 
на расположиву механизацију, и на њима вршити чишћење снега (леда) и 
посипање материјала, у зависности од временских прилика. 

  на путевима II приоритетног разреда интервенисати након завршених 
послова на уклањању сметњи на путевима I приоритетног разреда, односно ако 
постоје расположиви капацитети, дејствоваће истовремено кад и на путевима I 
приоритетног разреда само чишћењем/уклањањењем снега. Посипање путева II 
приоритетног разреда ће се вршити искључиво по посебно добијеном Налогу. 

2. Извођач радова ће се у складу са свим елементима који утичу на рад зимске 
службе да увек обезбеди провозност на путевима I и II приоритета 

3. На основу планиране механизације и обима посла у зимској служби Извођач који је 
преузео послове одржавање путева у зимском периоду, ће што ефикасније 
обављати поверене послове закључно са III степеном приправности, чиме ће 
вршити послове: 

 уклањање снега са коловоза, стајалишта и паркинга предвиђених Планом; 

 превентивно посипање коловоза Правилником прописаним одговарајућим 
средствима ради спречавања поледице и задржавања снега на коловозу; 

 обезбеђење одводњавања коловоза за време отапања снега; 

 благовремено и потпуно обавештавање корисника јавних путева о стању и 
условима одвијања саобраћаја, преко средстава јавног информисања. 

4. Сматра се да је провозност обезбеђена ако висина снега на путевима из разреда  I 
и II приоритета не прелази 10 цм, а на другим путевима 15 цм, и ако је одвијање 
саобраћаја могуће уз употребу зимске опреме. 

5. Извођач ће у времену од 5 до 8 часова од настанка потребе (у случају престанка 
падавина и повољне температуре) очистио снег који је дебљине преко 5 цм, а 
преко снега  који је преостао на коловозу због технологије скидања у потпуности 
разастира со/мешавину у потребним количинама по коловозима I приоритета. 

6. У времену од 5 до 8 часова од настанка потребе извршио посипање индустријске 
соли/мешавине по површини коловоза у потребним количинама у случају појаве 
иња, поледице, ледене кише или снега испод 5 цм  дебљине при температури до -
5оC, по коловозима I приоритетног разреда. 

7. у случају да снег пада непрекидно Извођач је дужaн да чистити коловоз за цело 
време падања са свом механизацијом која је предвиђена планом зимске службе 
до нивоа расположивих капацитета, (а након престанка падавина у року од  8 
часова након престанка путеви морају бити провозни).  

8. У случају дуготрајних  интезивних падавина, вејавице и стварања сметова или 
неповољне температуре поступиће се  по налогу Штаба за елементарне  непогоде 
(ванредне ситуације) који формира СО Бачка Паланка. 

9. У случају ниских температура испод -5оC уз појаву поледице или ледене кише када 
со престаје бити ефикасна, посипаће се са мешавином ризле 4-8 мм. 

10. Уколико радови наведени у тачкама 1-9 изведу на описан начин сматра се да се 
саобраћај може одвијати нормално, отежано или јако отежано, под условом да су 
учесници у саобраћају опремљени одговарајућом зимском опремом, уз обавезу да 
сходно члану 38. Закона о основама безбедности саобраћаја на путевима, возачи 
су дужни да брзину кретања возила прилагоде особинама и стању путева, 
видљивости, атмосферским приликама, стању возила, терету, густини саобраћаја 
и другим саобраћајним условима, тако да се возило може благовремено 
зауставити испред сваке препреке, а која се под таквим условима може 
предвидети. 
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11. Без обзира на одредбе о провозности за време снежних падавина, у периоду 
изузетно јаких снежних падавина, у случају великих наноса и лавина, провозност 
не мора да се обезбеђује по сваку цену. Слично важи и за поледицу у случају када 
је због кише пут гладак и поледица не може да се отклони употребом 
расположивих техничких средстава. 
 
Напомена: 
Изузетно пре/током  вршења послова одржавања путева у зимском периоду, 
због незавршених послова на примопредаји јавних путева према 
надлежностима (ЈП Путеви Србије-ЈП Стандарда), може доћи до промене 
надлежности на одржавању бивших државних путева и будућих, чиме ће 
Извођач радова бити детаљно упознат, као и остали субјекти везани за 
радове на одржавању путева у зимском периоду.  
 

*** 
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Прилог 2 
ПУТНА МРЕЖА 
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Пошто сви путеви немају исти значај за одвијање саобраћаја, у програму 
извођења зимске службе се морају одредити приоритетни разреди за 
обезбеђивање провозности и мора се извести разврставање путева према  

- категорији пута, 
- густини и структури саобраћаја, 
- географско-климатским условима и 
- месним потребама, 
- које укључују и 
- време (трајање) условне провозности и 
- условну провозности у зависности од интензитета снежних падавина. 

Због сметњи које у зимским условима на путевима стварају теретна возила 
(масе изнад 7,5 т) са приколицом и полуприколицом и опасности коју 
представљају возила натоварена опасним материјама,  њима се у зимским 
условима (пре свега за време снежних падавина) забрањује вожња по јавним 
путевима односно условљено је њихово искључивање из саобраћаја на 
одговарајућим местима чим снег почне да приања за коловоз.  
 

ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ОПШТИНЕ БАЧКА ПАЛАНКА У ПЕРИОДУ 15. 11. - 31. 03. НАРЕДНЕ 
ГОДИНЕ. 
 
Путна мрежа општинских путева и улица на подручју Општине Бачка 

Паланка у периоду зимског одржавања дели се на приоритете, којим се одређује 
време и степен оспособљавања појединих путних праваца за нормалан и 
безбедан саобраћај у зимским условима, као и улице и површине са којих се 
износи снег. 
 При одређивању приоритетних праваца, основни циљ је да се повежу све 
друштвено политичке организације, сви индустријски објекти као и саобраћајнице 
које обезбеђују прилаз важним објектима у граду и селима (дом здравља, дечије 
установе, школе, железничке станице, аутобуске станице и др.) 
 

Подела локалних путева и улица по приоритетима 
 

I ПРИОРИТЕТНИ РАЗРЕД  
 Обухвата путеве - улице чији коловоз у зимским условима мора бити 
оспособљен за саобраћај у року од 5 до 8 часова од момента настајања потребе 
за интервенцију механизације. Интервенција се врши на начин одређен у Табели -
. Разврставање саобраћајних површина у приоритетне разреде провозности у 
зимском периоду. 
 

II ПРИОРИТЕТНИ РАЗРЕД  
 Обухвата путеве - улице чији коловоз у зимским условима мора бити 
оспособљен за саобраћај у року од 8 до 20 часова од момента настајања потребе 
за интервенцију механизације. Интервенција се врши на начин одређен у Табели -
. Разврставање саобраћајних површина у приоритетне разреде провозности у 
зимском периоду. 
 

III ПРИОРИТЕТНИ РАЗРЕД  
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 Обухвата површине са којих се износи снег и остале саобраћајнице или 
саобраћајне површине. Ту спадају све саобраћајне површине са којих је потребно 
изнети снег да би задржале своју функцију . 
 За изношење ће се користити кипер возила и специјални утоваривачи, а 
снег ће се депоновати на Дунаву код старог улаза за скелу одакле ће се у Дунав 
гурнути булдожером. Рок извршења је по завршетку послова на I и II приоритету. 
 

Напомена: 
У случају непрестаних/дуготрајних падавина (више од 24 часа), и 

неповољних временсих услова (константно температура испод -5оC), 
интервенисаће се на путевима I ПРИОРИТЕТНОГ РАЗРЕДА, а после на осталим 
ПРИОРИТЕТНИМ РАЗРЕДИМА.  
 

Подела путне мреже 
 
Путна мрежа је дефинисана Законом о путевима („Сл. гласник РС“ бр. 

41/18), и на основу Уредбе о категоризацији државних путева ((„Сл. гласник РС“ 
бр. 14/13).  

Путну мрежу Општине Бачка Паланка чине следећи путеви: 
 

Државни путеви – одржава ЈП „ПутевиСрбије“ 
 

Одржава ЈП „ПутевиСрбије“, односно његов извођач по посебном програму 
1. бивши М-18  Бачка Паланка - Оџаци у дужини од 20.000.0 м и М-7 Бачка 

Паланка-Нови Сад у дужини од 13.900,0 м, који су сада ДП IБ реда број 12у 
дужини од 33.900,0 м. 

2. обилазница око Бачке Паланке, који је ДП IБ реда број 12у дужини од 
11.400,0 м. 

3. бивши Р-119 Бачка Паланка- Врбас у дужини од 30.000,0 м, који је сада ДП 
II број реда број  108 у дужини од 30.000,0 м 

4. бивши Р-107 Граница РХ - Сусек, у дужини од 6.500,0 м, који је сада ДП II 
број реда број  119 у дужини од 6.500,0 м 

5. бивши Р-102 Параге - Темерин, у дужини од 12.500,0 м, који је сада ДП II 
број реда број 107 у дужини од 12.500,0 м 

 
УКУПНО ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА: 94.300,0 м 

 
Општински путеви – одржава Извођач 

 
 Одржавањем путева у зимском периоду на путној мрежи Општине Бачка 
Паланка сматрају се радови и активности неопходни за обезбеђење провозности 
на 

 126,8 км општинских путева I приоритета. 

 126,3 км путева II приоритета  
 
Табела  Путна мрежа са дужинама и приоритетним разредима 

  Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А Укупно I II 

1 Ваннасељске деонице  21.650,0 21.650,0 0,0 

2 Бачка Паланка 83.799,0 50.482,0 33.317,0 

3 Обровац  13.525,0 4.784,0 8.741,0 
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4 Товаришево 14.399,0 3.362,0 11.037,0 

5 Младеново 17.813,0 8.565,0 9.248,0 

6 Карађорђево, Мајур и Телеп 5.700,0 3.900,0 1.800,0 

7 Нештин 4.579,0 2.172,0 2.407,0 

8 Визић 2.624,0 1.614,0 1.010,0 

9 Челарево 15.236,0 6.670,0 8.566,0 

10 Нова Гајдобра 4.544,0 1.679,0 2.865,0 

11 Гајдобра 11.900,0 3.822,0 8.078,0 

12 Силбаш  13.828,0 2.317,0 11.511,0 

13 Параге 8.585,0 3.330,0 5.255,0 

14 Деспотово 11.397,0 4.119,0 7.278,0 

15 Пивнице 23.550,0 8.346,0 15.204,0 

    253.129,0 126.812,0 126.317,0 

 
Табела: Ваннасељске деонице – општински путеви 

рб Назив деонице 
Дужина 

(м') 
Број 

пролаза 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са БП 

1 Л-1 - Од партизанског пута до Визића 5.350,0 2 Ia 10.700,0 

2 
Л-2 - Од Бачке Паланке - Младеново - граница 
општине Бач 14.700,0 2 

Ia 
29.400,0 

5 
ПП - део који почиње на Л-1 према манастиру 
Ђипша 1.600,0 2 

Ia 
3.200,0 

  УКУПНО ВНД: 21.650,0     43.300,0 

 
ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА И БЛОКОВА ОД ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 
 
ДОМ ЗДРАВЉА  
Чисти се ТМВ са грном и соланом које улази од ул. Краља Петра затим коловозом 
пролази поред државне апотеке и старог породилишта и излази на Бачку улицу 
при првом пролазу. Док у другом пролазу улази на исти начин,  а излази поред 
Дечије амбуланте према улици Жарка Зрењанина. СВАКО ЧИШЋЕЊЕ ВАН ОВЕ 
ТРАСЕ СЕ РАДИ ИСКЉУЦИВО УЗ ОДОБРЕЊЕ/НАЛОГ Стандарда или МУП-а РС 
–ПС Бачка Паланка 
 
ЗГРАДА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ:  
Чисти се ТМВ са грном и соланом које улази од стране улице Ђуре Јакшића, 
пролази поред главног улаза Општине,   окреће,   и враћа се путем који води 
према улици Краља Петра.  
 
ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЈА “Багремара”  
На основу дописа упућеног од стране наведене јединице и одобрења инвеститора 
радова извршице се чишћење коловоза који води према главној капији карауле 
“Багремара” у продужетку Шафарикове улице и то са ТМВ са грном и соланом.  
 
ЦАРИНСКИ ПРЕЛАЗ Б. ПАЛАНКА: 
Чисти се ТМВ са грном и соланом, и то део коловоза који пролази поред 
наведеног објекта. Док се проширења и паркинзи чисте радном машином са 
грном. СВАКО ЧИШЋЕЊЕ ВАН ОВЕ ТРАСЕ СЕ РАДИ ИСКЉУЧИВО УЗ 
ОДОБРЕЊЕ/НАЛОГ Стандарда  или МУП-а РС –ПС Бачка Паланка 
 
ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ : 
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Чисти се искљуциво радном машином са снежним грном и то уз предходно 
добијено одобрење од инвеститора радова У случају већих падавина,  са 
поменуте локације снег би  се утоварао и односио кипер возилима до локације 
која је за то одобрена од стране инвеститора. 
 

Б АЧ К А П А Л АН К А  
 

 
 
 
Табела назива улица са дужинама и приоритетним разредима 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Бранка Бајића 1.344,0 2 Ia 2.688,0 

2 
Цара Лазара од Бранка Бајића до 
Светозара Милетића 

1.097,0 
2 

Ia 
2.194,0 

3 
Краља Петра од Светоазара Милетића 
до Гробљанске 

962,0 
2 

Ia 
1.924,0 

4 
Новосадски пут од Гробљанске до 
обилазнице 

1.826,0 
2 

Ia 
3.652,0 

5 Индустријски пут - 1  608,0 2 Ia 1.216,0 

6 Индустријски пут - 2 2.165,0 2 Ia 4.330,0 

7 Индустријски пут - 3 307,0 2 Ia 614,0 

8 Индустријски пут Слободна зона 466,0 2 Ia 932,0 

9 
Бранка Радичевића (Б. Бајића-С. 
Марковића) 

2.388,0 
2 

Ia 
4.776,0 

10 Војвода Живојина Мишића (од Шумске 2.098,0 2 Ia 4.196,0 
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до Светозара Марковића) 

11 
Цара Лазара (од Светозара Милетића - 
Светозара Мараковића) 

981,0 
2 

Ia 
1.962,0 

12 
Краља Петра I (Трг. братства јединства 
–  Светозара Милетића) 

1.095,0 
2 

Ia 
2.190,0 

13 
Југословенске армије (од пруге - 
Гробљанске) 

2.322,0 
2 

Ia 
4.644,0 

14 
Иве Лоле Рибара (Југ Богдана - 
Индустријског пута) 

2.910,0 
2 

Ia 
5.820,0 

15 
Трг ослобођења (Ј. Богдана - 
Брегалничке) 

326,0 
2 

Ia 
652,0 

16 
Саве Ковачевића (Брегалничке - 
Кумановске) 

742,0 
2 

Ia 
1.484,0 

17 
Кумановска (Банатске 2 -Саве 
Ковачевића) 

1.407,0 
2 

Ia 
2.814,0 

18 Партизанска 798,0 2 Ia 1.596,0 

19 Македонска 211,0 2 Ia 422,0 

20 
Марка Орешковића од Партизанске до 
Банатске 

465,0 
2 

Ia 
930,0 

21 Банатска (Бранка Бајића-Кумановска) 904,0 2 Ia 1.808,0 

22 Вука Караџиђа 484,0 2 Ia 968,0 

23 
Јандрије Томића (од Скојевске до Вука 
Караџића) 

610,0 
2 

Ia 
1.220,0 

24 Скојевска  100,0 2 Ia 200,0 

25 Сомборска 222,0 2 Ia 444,0 

26 Брегалничка 319,0 2 Ia 638,0 

27 Клара Фејеш 132,0 1 Ia 132,0 

28 
Југ Богдана (од Бранка Бајића до Саве 
Kовачевића) 

1.010,0 
1 

Ia 
1.010,0 

29 Блок Партизан 742,0 2 Ia 1.484,0 

30 Змај Јовина од Ј. армије до ИЛР. 324,0 1 Ia 324,0 

31 Вукице Митровић 490,0 2 Ia 980,0 

32 
Пролетерска (од Вукице Митровић до 
насипа) 

543,0 
2 

Ia 
1.086,0 

33 Трг братства јединства 565,0 2 Ia 1.130,0 

34 Браће Рибникар 308,0 2 Ia 616,0 

35 круг Дома Здравља 605,0 2 Ia 1.210,0 

36 
Веселин Маслеше (Дунавске обале - 
Југословенске армије) 

634,0 
2 

Ia 
1.268,0 

37 Доситејева 961,0 2 Ia 1.922,0 

38 Гробљанска (ЈА - Краља Петра I) 406,0 2 Ia 812,0 

39 Димитрија Туцовића 239,0 1,5 Ia 358,5 

40 
Жарка Зрењанина (Д. обала -поред 
гробља - Шафарикова) 

2.170,0 
2 

Ia 
4.340,0 

41 
Шафарикова (Дунавска обала - 
Мајевичка) 

2.378,0 
2 

Ia 
4.756,0 

42 
Светозара Марковића (Б. Рад. - Краља 
Петра) 

721,0 
2 

Ia 
1.442,0 

43 Ђуре Јакшића 201,0 2 Ia 402,0 

44 Бачка - Дом здравља 545,0 2 Ia 1.090,0 

  Укупно Бачка Паланка Ia 40.131,0     78.676,5 

45 
пут поред железничке станице 
(Железничко насеље 2) 

755,0 
2 

Ib 
1.510,0 
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46 Шумска 458,0 1 Ib 458,0 

47 Његошева (Партизанске - Кумановске) 496,0 2 Ib 992,0 

48 Мајевичка 1.157,0 1 Ib 1.157,0 

49 
Дунавска обала (од Сарајевске до 
Шафарикове) 

1.845,0 
2 

Ib 
3.690,0 

50 
20 октобра (од Сарајевске до Веселин 
Маслеше) 

1.330,0 
2 

Ib 
2.660,0 

51 Славка Родића 646,0 2 Ib 1.292,0 

52 Банатска (иза старачког дома) 597,0 2 Ib 1.194,0 

53 Марије Бурсаћ 788,0 2 Ib 1.576,0 

54 
Младена Стојановића (од Скојевске до 
Вука Караџића) 

523,0 
1 

Ib 
523,0 

55 Славка Родића 646,0 2 Ib 1.292,0 

56 
Веселин Маслеше до пута за халу и 
полигон за почетну обуку 

864,0 
2 

Ib 
1.728,0 

57 Ристићев пут (до фабрике воде) 246,0 2 Ib 492,0 

 

Укупно Бачка Паланка Ib 10.351,0     18.564,0 

 

У К У П Н О Бачка Паланка  Ia + Ib 50.482,0     97.240,5 

 
 

О Б Р О В АЦ  
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рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина са 
коеф 

1 
Железничка од М. Протића до Симе 
Шолаје 

865,0 
2 

Ia 
1.730,0 

2 Милете Протића 440,0 2 Ia 880,0 

3 
Гробљанска од Симе Шолаје до 
Спортске 

552,0 
2 

Ia 
1.104,0 

4 
Симе Шолаје од Краља Петра до 
Његошеве 

1.245,0 
2 

Ia 
2.490,0 

5 Његошева од Дунавске до М. Обилића 467,0 2 Ia 934,0 

6 
Милоша Обилића од Хајдук Вељка до м. 
Обилића 

732,0 
2 

Ia 
1.464,0 

7 Хајдук Вељкова 483,0 2 Ia 966,0 

  Укупно Обровац I 4.784,0     9.568,0 

1 Светозара Марковића 1.120,0 1 II 1.120,0 

2 Војвођанска 830,0 1 II 830,0 

3 Првомајска 160,0 1 II 160,0 

4 Бранка Радичевића 162,0 1 II 162,0 

5 Пионирска 290,0 1 II 290,0 

6 Војводе Живојина Мишића 670,0 1 II 670,0 

7 Ђуре Јакшића 240,0 1 II 240,0 

8 
Милоша Обилића од Хајдук Вељкове до 
Светозара Марковића 

171,0 
1 

II 
171,0 

9 Дунавска 1.350,0 1 II 1.350,0 

10 Радета Марјанца 213,0 1 II 213,0 

11 Крајишка  552,0 1 II 552,0 

12 Железничка од С. Шолаје до Крајишке 436,0 1 II 436,0 

13 Гробљанска од парка до Крајишке 380,0 1 II 380,0 

14 Слепа улица из Железничке 125,0 1 II 125,0 

15 Хајдукова од С. Шолаје до Крајишке 170,0 1 II 170,0 

16 Симе Шолаје од Његошеве до краја 135  135,0 1 II 135,0 

17 
Његошева од Симе Шолаје до Милоша 
Обилића 

475,0 
1 

II 
475,0 

18 Вељка Влаховића 705,0 1 II 705,0 

19 
Милоша Обилића од Његошеве до 
Радета Марјанца 

159,0 
1 

II 
159,0 

20 Спортска  273,0 1 II 273,0 

21 Железничка од М. Протића до краја  125,0 1 II 125,0 

 

Укупно Обровац II 8.741,0     8.741,0 

 

Укупно Обровац I+II 13.525,0     18.309,0 
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3 .  Т О В АР И Ш Е В О  
 

 
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Јадранска од Војвођанске до гробља 520,0 2 Ia 1.040,0 

2 
Светозара Марковића од Кардељеве до 
Лењинове 

543,0 
2 

Ia 
1.086,0 

3 
Лењинова од Војвођанске до Светозара 
Марковића 

635,0 
1 

Ia 
635,0 

4 
Милете Протића од Краља Петра до 
Лењинове 

364,0 
1 

Ia 
364,0 

5 
Кардељева од Милете Протића до 
Светозара Марковића 

382,0 
1 

Ia 
382,0 

6 Војвођанска 918,0 1 Ia 918,0 

  Укупно Товаришево I 3.362,0     4.425,0 

1 Јадранска 500,0 1 II 500,0 

2 Вука Караџића 348,0 1 II 348,0 

3 Бранка Радичевића 967,0 1 II 967,0 

4 Крајишка 953,0 1 II 953,0 

5 Лењинова од Војвођанске до краја 526,0 1 II 526,0 

6 Југословенске Армије цела 1.175,0 1 II 1.175,0 

7 
Лењинова продужетак од Светозара 
марковића до Косовске 

700,0 
1 

II 
700,0 

8 Змај Јовина 620,0 1 II 620,0 

9 Косовска 388,0 1 II 388,0 
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10 Пролетерска 207,0 1 II 207,0 

11 Железничка 1 245,0 1 II 245,0 

12 
Железничка 2 од Змај Јовине до Иве 
Лоле Рибара 436 1 

II 
436 

13 Иве Лоле Рибара 1 897 1 II 897 

14 Иве Лоле Рибара 2 336 1 II 336 

15 Сутјеска од Војвођанске до краја 1064 1 II 1064 

16 Вардарска цела 650 1 II 650 

17 
Светозара Марковића од Лењинове до 
Максима Горког 110 1 

II 
110 

18 
Максима Горког од Милете Протића до 
Змај Јовине 915 1 

II 
915 

 

Укупно Товаришево II 11.037,0     11.037,0 

 

Укупно Товаево I+II 14.399,0     15.462,0 
 

4 .  М Л А Д Е Н О В О  
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рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Краља Петра од Паланчке према Економији 1.415,0 2 Ia 2.830,0 

2 Паланачка од улаза до Краља Петра 1.120,0 2 Ia 2.240,0 

3 Паланачка од КП до Симе Шолаје 360,0 2 Ia 720,0 

4 Краља Петра од Паланачке до Симе Шолаје 915,0 2 Ia 1.830,0 

5 Симе Шолаје од Здравка Челара до бента 1.705,0 2 Ia 3.410,0 

6 
Милоша Обилића од Здравка Челара до 
Паланачке 

880,0 
2 

Ia 
1.760,0 

7 
Кнеза Михајла   од Здравка Челара до 
Паланачке 

880,0 
2 

Ia 
1.760,0 

8 
Здравка Челара од Симе Шолаје до Кнеза 
Михајла 

550,0 
2 

Ia 
1.100,0 

9 
Младена Стојановића од Краља Петра до 
гробља 

740,0 
2 

Ia 
1.480,0 

  Укупно Младеново I 8.565,0     17.130,0 

1 Гаврила Принципа 722,0 1 II 722,0 

2 Крајишка 825,0 2 II 1.650,0 

3 
Здравка Челара од Кнеза Михајла до 
Светосавске 

275,0 
2 

II 
550,0 

4 
Младена Стојановића од Симе Шолаје до 
Парка 

305,0 
2 

II 
610,0 

5 Душана Чубића 910,0 2 II 1.820,0 

6 Карађорђева 834,0 2 II 1.668,0 

7 Дунавска  841,0 2 II 1.682,0 

8 Ловачко насеље 205,0 2 II 410,0 

9 
Симе Шолаје од Гаврила Принципа до 
Здравка Челара 

396,0 
2 

II 
792,0 

10 
Милоша Обилића од Гаврила Принципа до 
Здравка Челара 

400,0 
2 

II 
800,0 

11 
Милоша Обилића од Паланачке до Краља 
Петра 

500,0 
2 

II 
1.000,0 

12 
Кнеза Михајла од Гаврила Принципа до 
Здравка Челара 400 1 

II 
400 

13 Кнеза Михајла од Паланачке до Дунавске 210 2 II 420 

14 Косовска 1490 2 II 2980 

15 Светосавска од Крајишке до Здравка Челара 294 1,5 II 441 

16 Светосавска од Дунавске до Душана Чубића 374 1,5 II 561 

17 улица Пичковац 267 1 II 267 

 

Укупно Младеново II 9.248,0     16.773,0 

 

Укупно Младеново I+II 17.813,0     33.903,0 
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5 .  К АР АЂ О Р Ђ Е В О ,  М АЈ У Р  И  Т Е Л Е П  
 

 
 
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Краља Петра (Карађорђево) 2.500,0 2 Ia 5.000,0 

2 Главни пут (Мајур) 700,0 2 Ia 1.400,0 

3 Главни пут (Телеп) 700,0 2 Ia 1.400,0 

  Укупно Карађорђево, Мајур и 
Телеп I 

3.900,0 
  

  
7.800,0 

1 остале улице  Карађорђево 600,0 2 II 1.200,0 

2 остале улице  Мајур 600,0 2 II 1.200,0 

3 остале улице  Телеп 600,0 2 II 1.200,0 

 

Укупно Карађорђево, Мајур и 
Телеп II 1.800,0     3.600,0 

 

Укупно Карађорђево, Мајур и 
Телеп I+II 5.700,0     11.400,0 
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6 .  П АР АГ Е  
 

 
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 
Цара Латзара од Лесине и пут за пругу до 
пруге 

2.105,0 
1,5 

Ia 
3.157,5 

2 Светосавска од Лесине до ЈЈ Змаја  800,0 1,5 Ia 1.200,0 

3 Ј.Ј. Змај 210,0 1,5 Ia 315,0 

4 Лесина од Цара Лазара до Светосавске 215,0 1,5 Ia 322,5 

  Укупно Параге I 3.330,0     4.995,0 

1 Маркова 246,0 1 II 246,0 

2 Светозара Милетића  384,0 1 II 384,0 

3 Карађорђева 626,0 1 II 626,0 

4 Вука Караџића 148,0 1 II 148,0 

5 
Лесина од Светосавске до Бранка 
Радичевића 

400,0 
1 

II 
400,0 

7 Светосавска од Лесине до краја 1.024,0 1 II 1.024,0 

8 Николе Тесле 1.005,0 1 II 1.005,0 

9 Бранка Радичеевића  292,0 1 II 292,0 

10 
Милоша Обилића од Лесине до Б. 
Радичевића 

370,0 
1 

II 
370,0 

11 
Милоша Обилића од Краља Петра до С. 
Милетића 

370,0 
1 

II 
370,0 

 

Укупно Параге II 5.255,0     5.255,0 

 

Укупно Параге I+II 8.585,0     10.250,0 
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7 .  Н Е Ш Т И Н  

 
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Коче Поповића до Радничке од Карађорђеве 990,0 2 Ia 1.980,0 

2 Радничка 545,0 1 Ia 545,0 

3 Карађорђева од Дунавске до Карађорђеве 183,0 1 Ia 183,0 

4 
Црквеношколска од Дунавске до 
Карађорђеве до Школске 

310,0 
1 

Ia 
310,0 

  Дунавска од Црквеношколске до Карађореве 144,0 1 Ia 144,0 

  Укупно Нештин I 2.172,0     3.162,0 

1 Сутјеска 570,0 1 II 570,0 

2 Белило 350,0 1 II 350,0 

3 Сремска 260,0 1 II 260,0 

4 Фрушкогорска 251,0 1 II 251,0 

5 Нова 1 110,0 1 II 110,0 

6 Нова 2 307,0 1 II 307,0 

7 Нова 3 80,0 1 II 80,0 

8 Дунавска до  успону према гробљу 139,0 1 II 139,0 

9 Црквеношколска до Дунаа 90,0 1 II 90,0 

10 уласци из атара 250,0 1 II 250,0 

 

УкупноНештин II 2.407,0     2.407,0 

 

Укупно Нештин I+II 4.579,0     5.569,0 
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8 .  В И З И Ћ  
 

 
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Локални пут до Пеке Дапчевића 664,0 2 Ia 1.328,0 

2 Пека Дапчевић од Л-1 до Богдана Симића 435,0 1 Ia 435,0 

3 Богдана Симића од Пеке Дапчевића до Л-1 515,0 1 Ia 515,0 

  Укупно Визић I 1.614,0     2.278,0 

1 Богдана симића други део  324,0 1 II 324,0 

2 Пеке Дапчевића други део  281,0 1 II 281,0 

3 Радојицина улица 225,0 1 II 225,0 

4 Улица 1 (на уласку) 180,0 1 II 180,0 

 

Укупно Визић II 1.010,0     1.010,0 

 

Укупно Визић I+II 2.624,0     3.288,0 

 



Зимска служба 2018/2019 

Страна 94 од 102 

 

 

9 .  Ч Е Л АР Е В О  
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 
Здравка Челара од Иве Лоле Рибара до 
Словачке 

980,0 
2 

Ia 
1.960,0 

2 
Светозара Марковића од Младена 
Стојановића до Словачке 

1.206,0 
2 

Ia 
2.412,0 

3 
Војвођанска од Соње Маринковић до Иве 
Лоле Рибара 

664,0 
2 

Ia 
1.328,0 

4 Словачка,Новосадска 1.309,0 2 Ia 2.618,0 

5 
Соње Маринковић од Светозара марковића 
до Војвођанске 

258,0 
2 

Ia 
516,0 

6 
Краља Петра од Пролетерске до изласка на 
пут ДП 12 

1.177,0 
2 

Ia 
2.354,0 

7 
Иве Лоле Рибара од Пролетерске до 
Војвођанске 

664,0 
2 

Ia 
1.328,0 

8 
Младена Стојановића од Пролетерске до 
Светозара Марковића 

412,0 
2 

Ia 
824,0 

  Укупно Челарево I 6.670,0     13.340,0 

1 Јанка Чмелика од Пролетерске до Босанске 910,0 2 II 1.820,0 

2 
Соње Маринковић од Здравка Челара до 
Светозара Марковића 

254,0 
2 

II 
508,0 

3 
Соње Маринковић од Војвођанске до до 
Босанске 

279,0 
2 

II 
558,0 

4 
Моше Пијаде од Здравка Челара до 
Дунавске и излаз на ДП12 

902,0 
2 

II 
1.804,0 

5 Ђуре Бакарића од Пролетерске до ДП12 804,0 2 II 1.608,0 

6 
Младена Стојановића од Светозара 
Марковића до ДП12 

291,0 
1 

II 
291,0 

7 Ђорђа Зличића од Пролетерске до ДП12 762,0 1 II 762,0 

8 прва улица од Пролетерске 348,0 2 II 696,0 

9 Војвођанска од Соње Маринковић до краја 486,0 2 II 972,0 

10 Босанска од Словачке до Краља Петра 465,0 1 II 465,0 

11 Милана Ћупа од Словачке до Краља Петра 283,0 1 II 283,0 

12 
Милана Зарића од Босанске до Краља 
Петра 

239,0 
1 

II 
239,0 

13 Марка Гокића од Босанске до ДП12 180,0 1 II 180,0 

14 Милана Атлагића од ДП12 до ДП12 830,0 1 II 830,0 

15 Иве Лоле Рибара од Војвођанске до ДП12 210,0 1 II 210,0 

16 пут према насипу (чарди) 1.323,0 2 II 2.646,0 

 

Укупно Челарево II 8.566,0     13.872,0 

 

Укупно Челарево I+II 15.236,0     27.212,0 
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1 0 .  Н О В А Г АЈ Д О Б Р А  
 

 
 

1 1 .  Г АЈ Д О Б Р А  
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 
Јована Дучића oд Г. Братића До Мире 
Попаре 

872,0 
2 

Ia 
1.744,0 

2 Железничка oд М. Попаре До Сутјеске  310,0 2 Ia 620,0 

3 Сутјеска 1.025,0 2 Ia 2.050,0 

4 Хајдук Вељкова До Гробља 565,0 2 Ia 1.130,0 

5 Невесинска 1.050,0 2 Ia 2.100,0 

  Укупно Гајдобра I 3.822,0     7.644,0 

1 БЛАГОЈА ПАРОВИЋА 740,0 1 II 740,0 

2 ЗМАЈ ЈОВИНА 423,0 1 II 423,0 

3 Зеленгора 1.055,0 1 II 1.055,0 

4 Херцеговачка 925,0 1 II 925,0 

5 ХАЈДУК ВЕЉКОВА до гробља 482,0 1 II 482,0 

6 Генерала Братића 360,0 1 II 360,0 

7 Босанска 442,0 1 II 442,0 

8 Ђуре Јакшића 454,0 1 II 454,0 

9 Бранка Радичевића 812,0 1 II 812,0 

10 Вардарска од Сутјеске до Мире Попаре 290,0 1 II 290,0 

11 Црногорска 320,0 1 II 320,0 

12 Радничка 166,0 1 II 166,0 

13 Фрушкогорска  662,0 1 II 662,0 
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14 Зеленгора 381,0 1 II 381,0 

15 Нова 1 285,0 1 II 285,0 

16 Нoва 2 210,0 1 II 210,0 

17 Нова 3 71,0 1 ` 71,0 

 

Укупно Гајдобра II 8.078,0     8.078,0 

 

Укупно Гајдобра I+II 11.900,0     15.722,0 

 

 
 

1 2 .  С И Л Б А Ш  
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Браће Новаков од Штурове до Светосавске 800,0 2 Ia 1.600,0 

2 
краља Петра од Браће Новаков до Николе 
Тесле 

315,0 
1 

Ia 
315,0 

3 
Петра Драпшина осд Николе Тесле до Браће 
Новаков 

315,0 
1 

Ia 
315,0 

4 
Бранислава Нушића од Светосавске до 
Масарикове 

572,0 
1 

Ia 
572,0 

5 Штурова од Браће Новаков до Николе Тесле  315,0 1 Ia 315,0 

  Укупно Силбаш I 2.317,0     3.117,0 

1 Светозара Марковића 1.395,0 1 II 1.395,0 

2 
Штурова од Михајла Пупина до Николе 
Тесле 

380,0 
2 

II 
760,0 

3 
Штурова од Браће Новаков до Бранислава 
Нушића 

691,0 
2 

II 
1.382,0 

4 
Масарикова од Михајла Пупина до Николе 
Тесле 

353,0 
2 

II 
706,0 
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5 Краља Петра од краја до Николе Тесле  707,0 2 II 1.414,0 

6 
Краља Петра од Браче Новаков до краја 
исток 

810,0 
2 

II 
1.620,0 

7 Петра Драпшина од краја до Николе Тесле  565,0 2 II 1.130,0 

8 
Петра Драпшина од Браће Новаков до Змај 
Јовине 

987,0 
2 

II 
1.974,0 

9 Светосавска од краја до Николе Тесле 355,0 2 II 710,0 

10 Браће Станков 1.326,0 2 II 2.652,0 

11 
Михајла Пупина од Светозара Марковића до 
Краља Петра 

888,0 
2 

II 
1.776,0 

12 
Браће Новаков од Штурове до Светозара 
Марковића 

150,0 
1 

II 
150,0 

13 
Браће Новаков од Светосавске до Бфраће 
Станков 

142,0 
2 

II 
284,0 

14 Вука Караџића 1.264,0 2 II 2.528,0 

15 
Бранислава Нушића од Светоузара 
Марковића до Масарикове 

370,0 
1,5 

II 
555,0 

16 
Светозара Марковића од Светосавске до 
Браће Станков 

150,0 
1,5 

II 
225,0 

17 Ђуре Јакшића 180,0 1 II 180,0 

18 Змај Јовина 233,0 1 II 233,0 

19 Милана Мајкића 270,0 1 II 270,0 

20 Змај Јовина 2  295,0 1 II 295,0 

 

Укупно Силбаш II 11.511,0     20.239,0 

 

Укупно Силбаш I+II 13.828,0     23.356,0 
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1 3 .  Д Е С П О Т О В О  
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 Карађорђева 1.910,0 2 Ia 3.820,0 

2 
Трг ослобођења од Д. Обрадовића према 
Равном Селу 

870,0 
2 

Ia 
1.740,0 

3 
Доситеја Обрадовића од Трг ослобођења до 
пута за гробље 

454,0 
2 

Ia 
908,0 

4 
Радомира Путника од 9 југовића до крајње 
улице 

570,0 
2 

Ia 
1.140,0 

5 
Железничка од Радомира Путника до 
Доситеја Обрадовића 

315,0 
2 

Ia 
630,0 

  Укупно Деспотово I 4.119,0     8.238,0 

1 
Доситеј Обрадовић од Железничке до 
гробља  

875,0 
1 

II 
875,0 

2 
Доситеј Обрадовић од Трг ослобођења до 
крајње улице 

1.070,0 
1 

II 
1.070,0 

3 Слепа улица из Доситејеце 200,0 1 II 200,0 

4 
Улица 1 између Доситејеве и Радомира 
Путника 

250,0 
1 

II 
250,0 

5 Светозара Милетића 2.133,0 1 II 2.133,0 

6 
Улица 2 између Радомира Путника и 
Живојина Мишића  

560,0 
1 

II 
560,0 

7 Војводе Живојина Мишића 1.070,0 1 II 1.070,0 

8 
Железнићка од Карађорђеве до Војводе 
Живојина Мишића 

280,0 
1 

II 
280,0 

9 
улица 9 југовића од Радомира Путника до 
Карађорђеве 

340,0 
1 

II 
340,0 

10 Крајња улица  500,0 1 II 500,0 

 

Укупно Деспотово II 7.278,0     7.278,0 

 

Укупно Деспотово I+II 11.397,0     15.516,0 
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1 4 .  П И В Н И Ц Е  
 

рб Назив деонице Дужина Коеф. 
Приор. 
Разред 

Дужина 
са коеф 

1 
Штефаникова од Јована Поповића до 
Рибарске 

1.040,0 
2 

Ia 
2.080,0 

2 
Масарикова од Војвођанске до Људевита 
Штура 

1.105,0 
2 

Ia 
2.210,0 

3 Свободова 500,0 1 Ia 500,0 

4 Јована Поповића 1.426,0 1 Ia 1.426,0 

5 
Војвођанска од северне улице до 
Партизанске 

1.925,0 
1 

Ia 
1.925,0 

6 
Петра Драпшина од уласка до Јована 
Поповића 

1.720,0 
2 

Ia 
3.440,0 

10 Рибарска 630,0 1 Ia 630,0 

  Укупно Пивнице I 8.346,0     12.211,0 

1 Полет 151,0 2 II 302,0 

2 Фискултурна 437,0 2 II 874,0 

3 Прашка 178,0 2 II 356,0 

4 Баште 1.267,0 2 II 2.534,0 

5 Људевита Штура 660,0 2 II 1.320,0 

6 
део Штефаникове од Јована Поповића до 
Прашке 

596,0 
2 

II 
1.192,0 

7 Змај Јовина 610,0 2 II 1.220,0 

8 Жарка Зрењанина 215,0 2 II 430,0 

9 
Петра Драпшина од Баште до Јована 
Поповића 

357,0 
2 

II 
714,0 
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10 Милетићева цела 1.460,0 2 II 2.920,0 

11 Партизанска од Баште до Јована Поповића 335,0 2 II 670,0 

12 Јаношикова 400 1 II 400 

13 Свободова 300 2 II 600 

14 Свободова од Војвођанске до Рибарске 620 2 II 1240 

15 Чмеликова 650 1,5 II 975 

16 Масарикова од Војвођанске до краја 871 1,5 II 1306,5 

17 Генерала Вјеста 685 1 II 685 

18 Рибарска од Штефаникове до краја 902 1 II 902 

19 
продужетак Штефаникове од Рибарске до 
краја 337 1 

II 
337 

20 Марчакова 278 1 II 278 

21 Млинска 381 1 II 381 

22 Иве Лоле Рибара 460 1 II 460 

23 
Бранка Радичевића од Краља Петра до 
Штефаникове 400 1 

II 
400 

24 
Краља Петра од Бранка Радичевића до 
Рибарске  426 1 

II 
426 

25 Виноградарска 150 1 II 150 

26 
Партизанска од Војвођанске до Николе 
Тесле 753 1 

II 
753 

27 Николе Тесле 370 1 II 370 

28 
Бранка Радичевића од Петра Драпшина до 
Партизанске 380 1 

II 
380 

29 део Војвођанске од Партизанске до краја 575 1 II 575 

 

Укупно Пивнице II 15.204,0     23.150,5 

 Укупно Пивнице I+II 23.550,0     35.361,5 
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