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ЈАВНА УСТАНОВА 

НАЦИОНАЛНИ ПАРК СУТЈЕСКА 

Т Ј Е Н Т И Ш Т Е  

Tel:00387 58 233-102,233-108 Fax:233-114 

E-mail:junp.sutjeska@gmail.com 

Број: 01/8-696/2 

Датум: 25.03.2022.године 

 

Предмет: Позив за доставу понуда за додјелу уговора о пружању услуга физичког 

обезбјеђења у ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште  

 

Поштовани, 

позивамо вас да доставите понуду по посебном режиму за услуге из Анекса II дио Б Закона 

о јавним набавкама БиХ. Процедура јавне набавке ће се обавити у складу са чланом 8. 

Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14) и Правилником о 

поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама БиХ 

(Службени гласник БиХ број 66/16).  

 

1. Назив уговорног органа: ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште 

2. Oпис предмета набавке: Физичко обезбјеђење имовине,лица и манифестација у ЈУ НП 

„Сутјеска“ Тјентиште. 

3. Процијењена вриједност јавне набавке (без укљученог ПДВ): 90.000 КМ Без ПДВ-а 

Врста уговора о јавној набавци: Уговор о јавној набавци Услуга путем оквирног споразума  

Уговорни орган се не обавезује утрошка свих количина услуга предвиђених оквирним 

споразумом већ стварне количине потребне Уговорном органу биће дефинисане 

мјесечним појединачним уговорима чија укупна уговорена вриједност не смије прећи 

процјењену вриједност; 

4.   Податак о томе да ли се предвиђа или не закључивање Оквирног споразума: Уговорни 

орган је предвидио закључивање Оквирног споразума са Добављачем. 

5.   Период на који се закључује Оквирни споразум: 12 (дванест)мјесеца 

 

А) Физичко обезбјеђење обухвата оквирним споразумом : 

-Управне зграде Јавна установа национални парк „Сутјеска“ Тјентиште 24 часа 
дневно 365 дана у години, сваки дан и празницима, једна позиција физичког 
обезбјеђења; 
 
-Орловачко језеро од:  01.06.2022.године до 30.09.2022.године, дневно 
ангажовање у периоду од 06:30- 20:30 часова,сваки дан и државним празницима;  
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- Рампа „Боровно“ од 01.05.2022.године до 30.09.2022.године,дневно ангажовање 
у периоду од 06:30- 20:30 часова,сваки дан и државним празницима; 
-обезбјеђење манифестације „ОК“ фест од 10.07.2022.године до 20.07.2022.године 
3 позиције физичког обезбјеђења 10 дана 24 часа дневно    

 

6. ЈРЈН: 79710000-4 (услуге на подручју сигурности), 

7. Понуђачи су дужни доставити у својој понуди укупан износ понуде без ПДВ-а, исказати 

износ ПДВ-а, као и укупан износ понуде са урачунатим ПДВ-ом, све то за период 

трајања уговора. 

Уговор се додјељује пружаоцу услуга на основу критеријума „најнижа цијена технички 

задовољавајуће понуде“. 

Понуђач чија понуда буде квалификована, биће даље евалуирана у финансијском 

смислу на начин да ће најнижа цијена понуде (КМ без ПДВ-а) бити предложена као 

најповољнија. 

У случају да двије или више квалификованих понуда буду имали исту цијену понуде 

(КМ без ПДВ-а), за најповољнијег понуђача биће проглашена она понуда која буде 

прва запримљена на протоколу уговорног органа.   

Понуђачима није дозвољено достављање алтернативних понуда. 

8. Нацрт Оквирног споразума и појединачног Уговора 

Саставни дио ове тендерске документације је Нацрт Оквирног споразума и 
појединачног уговора, у који су унесени сви елементи из тендерске 
документације. 

 Понуђачи су дужни уз понуду доставити Нацрт Оквирног споразума и 
појединачног  уговора у који су унијели податке из своје понуде, те 
парафирати све листове Нацрта Оквирног споразума и појединачног 
Уговора. 
Закључивање Уговора унутар Оквирног споразума 

Уговори унутар закљученог Оквирног споразума се закључују према потребама Уговорног 
органа. 
 

9. Услови и захтјеви које понуђачи требају испунити: 

1) да се може бавити дјелатношћу која је предмет набавке – потребно је доставити: 

актуелни извод из судског регистра (оригинал или овјерена копија, не старији од 3 

мјесеца од датума достављања понуде) и доказ/Рјешење Центра јавне 

безбједности/Полицијске управе Бијељина да је регистрован за обављање дјелатности 

обезбјеђења, а у складу са Законом о агенцијама за обезбјеђење лица и имовине и 

приватној детективској дјелатности Републике Српске (оригинал или овјерена копија). 

2) потребно је доставити попуњену и потписану изјаву из члана 50. Закона о јавним 

набавкама у форми оригинала.  

У прилогу наведене изјаве потребно је доставити потврду о успјешној реализацији 

минимално једног уговора о физичком обезбјеђењу објеката, у протекле 3 године, или 

од момента од када је понуђач регистрован и оспособљен за обављање наведених 
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дјелатности.  Такође, потребно је доставити и списак ангажованих  лица на пословима 

физичког и техничког обезбјеђења са именом и презименом лица, те овјерене копије 

дозвола/сертификата за лица која имају дозволу за наведене послове; 

3) потребно је доставити попуњену и потписану изјаву из члана 52. став 2) Закона о 

јавним набавкама у оригиналу. 

 

10. Понуда, као и сви документи и преписка у вези са понудом између пружаоца услуга и 

Јавне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште морају бити написани на једном од 

службених језика у Босни и Херцеговини. 

11. ужаоци услуга сносе све трошкове у вези са припремом и достављањем њихових 

понуда. 

12. Период важења понуде:  30 дана од дана отварања понуда. 

13. Начин и услови плаћања: плаћање ће се вршити мјесечно у току уговореног периода. 

14. Начин достављања понуде: Понуђач ће доставити 1 (једну) понуду у оригиналу, на 

адресу за доставу понуда: ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште  у запечаћеној коверти са 

назнаком: Понуда за пружање услуга физичког обезбјеђења,имовине лица и 

манифестација у ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште „Не отварати до 06.04.2022. године у 

12:30“. 

 15. Адреса на коју се доставља понуда: Јавна установа Национални парк „Сутјеска“ 

Тјентиште, 73311 Тјентиште. 

16. Преговарање: Није планирано преговарање. 

17. Рок вршења услуга је од 15.04.2022. – 15.04.2023. године. 

18. Крајњи рок за доставу понуда: 06.04 .2022. године, до 12:30. 

19. Преузимање документације: Понуђачи преузимају овај позив искључиво са интернет 

сајта Јавне установе Национални парк „Сутјеска“ Тјентиште  www.sutjeskanp.com ) , 

уз обавезно обавјештавање уговорног органа да је иста преузета.  

Наведено обавјештење понуђачи су дужни послати на мејл контакт особе 

junp.sutjeska@gmail.com  Обавјештење се може доставити и на факс 058/233-114. 

Понуђачи који преузму документацију, а писменим путем не обавијесте уговорног 

органа о преузимању исте, не могу учествовати у поступку јавне набавке и њихове 

понуде неће бити разматране. 

20. Јавна установа ће формирати Комисију која ће по пријему понуда исте евалуирати и 

предложити закључење уговора или одбијање понуда, зависно од 

квалификованости приспјелих понуда. 

21. Понуђачи ће бити обавјештени о резултатима поступка за додјелу уговора, најкасније у 

року од 7 дана од дана доношења Одлуке о избору најповољнијег понуђача. 

22. Контакт особа: Драгомир Дракул. 

      E-mail: junp.sutjeska@gmail.com 

       Број телефона: 058/233-108 

 

http://www.sutjeskanp.com/
mailto:junp.sutjeska@gmail.com
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С поштовањем,       

           ДИРЕКТОР 

 

                                                                                                                                          АЛЕКСАНДАР КОВАЧ 

                   

 

 

 

Прилози: 

Анекс 1 – Образац за цијену понуде; 

Анекс 2 – Изјава по члану 50. ЗЈН; 

Анекс 3 – Изјава по члану 52. ЗЈН; 

Анекс 4 –Нацрт оквирног споразум; 

Анекс 5- Нацрт уговора; 
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Анекс 1 

Образац за цијену понуде 

 

За пружање услуга физичког обезбјеђења, имовине, лица и манифестација у ЈУ НП 

„Сутјеска“ Тјентиште  

 

 

Редни 

број 

Назив услуге Јединица 

мјере 

Количина Јединична 

цијена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цијена без 

ПДВ-а 

1 Физичко обезбјеђење управне 

зграде ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште  

Радни сат 8.544   

2. Физичко обезбјеђење локација 

Орловачко језеро  

Радни сат 1.288   

3. Физичко обезбјеђење локација 

рампа Боровно 

Радни сат 2.142   

4. Физичко обезбјеђење 

манифестације ОК фест 

Радни сат  720   

Укупна цијена без ПДВ-а:  

Попуст:  

Укупна цијена са попустом без ПДВ-а:  

ПДВ:  

Укупна цијена са ПДВ-ом:  

 

 

Понуђач:__________________ М.П. 
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Анекс 2. 

Изјава о испуњености услова из члана 50. тачака: ц),д),е) и г)  

(Техничка и професионална способност у поступку набавке услуга)  

Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ број:39/14 

 

Ја, нижепотписани ________________________, (име и презиме) са личном картом 

број:________________, издатом  од _______________________ у својству представника 

привредног друштва или обрта или сродне дјелатности_____________________ (навести 

положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД 

број:___________________________, чије сједиште се налази у ____________________ 

(Град/Општина), на адреси ______________________________(Улица и број) као 

кандидат/понуђач у поступку јавне набавке ________________________________ (навести 

тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а који проводи уговорни орган 

______________________ __________(Навести тачан назив уговорног органа), за који је 

објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) бр: 

_______________________ у „Службеном гласнику БиХ“ бр: ____________, а у складу са 

чланом 50. тачке ц), д), е) и г), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 

сљедећу изјаву/е: 

ц) о ангажованом техничком особљу или техничким органима, нарочито оном особљу које 

је ангажовано на пословима надзора и контроле квалитета, а за које се не може 

захтијевати да су запослени код кандидата/понуђача 

д) пружаоца услуга о просјечном годишњем броју запослених и броју руководећег особља 

у последње три године; 

е) техничкој опремљености и оспособљености те мјерама којима располаже пружалац 

услуга за извршење конкретних услуга и осугурања квалитета; 

г) кандидата/понуђача да прихвата предузимање мјера за управљање заштитом околине и 

мјера енергетске ефикасности које ће привредни субјект примјењивати приликом 

пружања услуга 

(Заокружити тачке које су дефинисане као захтјеви у тендерској документацији) (једну 

или више) 

Навести прецизне податке везане за захтјеве из тендерске документације: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно 

употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списа у служби или 

пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним 

законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује 

техничка и професионална способност из члана од 48. До 51. Закона о јавним набавкама 

представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ 

за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача. 

 

Изјаву дао: 

_______________________ 

 

Мјесто и датум давања изјаве 

______________________ 

 

Потпис и печат понуђача/кандидата 

__________________________             М.П. 
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Анекс 3 

ПИСМЕНА ИЗЈАВА 

НА ОСНОВУ ЧЛАНА 52. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

Ја, нижепотписани ________________________ (име и презиме), са личном картом 

број:_____________, издатом  од _______________________ у својству представника 

привредног друштва, или обрта или сродне дјелатности ____________________ (назначити 

положај) назив привредног друштва ______________________ ИД 

број:____________________ чије сједиште се налази у ____________________, на адреси 

_______________________ као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке 

____________________ (навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а који 

проводи уговорни орган _____________________ за који је објављено обавјештење о 

набавци (ако је објављено обавјештење) бр. __________ у „Службеном гласнику БиХ“ бр. 

_______, а у складу са чланом 52. Став (2) Закона о јавним набавкама, под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу  

 

ИЗЈАВЉУЈЕМ 

1.Нисам понудио мито ниједном лицу укљученом у процесу јавне набавке, у било којој 
фази процеса јавне набавке. 
2.Нисам дао нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном 
лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног 
службеника, у циљу обављања, у оквиру службеног овлашћења, радње коју не би требало 
да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он или неко ко 
посредује при таквом подмићивању службеног одговорног лица. 
3.Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу 
у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у 
циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би требало да обавља, или 
се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити. 
4.Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним 
набавкама. 
5.Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета 
поступка јавне набавке. 
Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривична дјела 

примања и давања мита и кривична дјела против службене и друге одговорности и 

дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине. 

 

Изјаву дао: 

_______________________ 

Мјесто и датум давања изјаве 

_______________________                     М.П. 

Потпис и печат надлежног органа 
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     НАЦРТ - ОКВИРНИ СПОРАЗУМ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ 
ИМОВИНЕ, ЛИЦА И МАНИФЕСТАЦИЈА У ЈУ НП „СУТЈЕСКА“ ТЈЕНТИШТЕ 
 
 Закључен у Фочи дана __.__.2022. године између сљедећих уговорних страна: 
 
1) ЈАВНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНИ ПАРК „СУТЈЕСКА“ ТЈЕНТИШТЕ, улица Тјентиште бб, 
ЈИБ: 4401417310001, заступано по директору Ковач Александру  (у даљем тексту: Купац 
или Уговорне стране) с једне стране 

и 
2) „_____________________“ _________________, __________________ ЈИБ: 
_______________заступан по директору __________________, као извршилац услуга   (у 
даљем тексту: извршилац услуга ) с друге стране а како слиједи: 

 
ОСНОВ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
1.1. Уговорне стране су сагласне да се овај Оквирни споразум о јавној набавци услуге 
Физичко обезбјеђење имовине,лица и манифестација у ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште. 
закључује на основу проведеног поступак набавке од 11.03.2020. године, објављеном на 
порталу сајту уговорног органа  и  према Одлуци о покретању поступка број:01/8-_______ 
од __.__.2022. године, понудe понуђача број ______ од__.__.2022. године и Одлуке о 
избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке горива, број 01/8-_____од 
__.__.2022. године. 
1.2. Уговорне стране су сагласне да документа из претходног става чине саставни дио овог 
уговора. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
2.1. Уговорне стране су сагласне да је предмет овог Оквирног споразума набавка  Физичкг 
обезбјеђења имовине, лица и манифестација у ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште.према 
траженом опису услуге, јединичним мјерама а максимално до количине услуге наведене у 
Обрасцу за цијену понуде услуге с обзиром да је набавка извршења услуге као сукцесивна 
набавка. Понуда изабраног понуђача је прихватљива и у потпуности одговара предмету 
набавке и чини саставни дио овог Оквирног споразума.  
 
2.1. Уговорне стране су сагласне да се овај Оквирни споразум о јавној набавци услуге 
закључује истека жалбеног рока у којем није било жалбе на Одлука о додјели уговора о 
јавној набавци услуге. 
 
ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРА 

Члан 3. 
3.1. Уговорне стране су сагласне да је по проведеном  поступку набавкеа са објавом 
обавјештења, након отварања понуда, квалификације и оцјене квалификоване/их понуда, 
понуђач  ____________________  је понудио најповољнију понуду, према критеријуму 
економски најповољнија понуда, у укупном износу од  
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 ________________КМ без ПДВ-а 
(словима: ______________________/100 КМ)  
 

Уговорне стране су сагласне да је вриједност уговорене набавке овог члана формирана без 
ПДВ-а, те да се ПДВ на вриједност уговорене набавке из овог члана обрачуна у складу са 
Законом. 
3.2. Цијена наведена у понуди понуђач као и услови утврђени у тендерској документацији 
не могу се мјењати.  
3.3. Уговорне стране су сагласне да ће поступати у потпуности на начин и под условима 
како је дефинисано у предходном ставу овог уговора. 
 
УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА – РОК ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 4. 
4.1. Уговорне стране су сагласне да се плаћање на име уговорене набавке  има извршити 
након испоруке услуге и потврде о исправности од стране купца у року од 30 дана од дана 
фактурисања и доставе пратеће документације.  
4.2. Извршилац се обавезује да ће услугу испоручивати сукцесивно и то одмах у року од 
три сата од захтјева Наручиоца 
4.3. Извршилац је сагласан и обавезује се да наручиоцу у случају кашњења извршења 
испоруке услуге или неизвршења других уговором преузетих обавеза надокнади насталу 
штету и измаклу добит.  
 
РЕКЛАМАЦИЈЕ  

Члан 5. 
5.1. Уговорне стране су сагласне да рекламацију на квалитет и количину испоручене услуге 
наручилац достави испоручиоцу чим уочи недостатак, а најкасније у року 3 (словима: три) 
дана од дана пријема усуге.  
 
РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 6. 
Уговорне стране су сагласне да ако дође до кршења права и обавеза по основу овог 
уговору, да ће писаним обавјештењем обавијестити једни друге о одступању од одредби 
овог уговора као опомену и том приликом ће навести рок када ступа на снагу раскид 
Оквирног споразума.   

Оквирни споразум се може  раскинути у сљедећим случајевима: 

1. уколико испоручилац услуге пропусти да испоручи предметну услугу у временском 
периоду, одређеном року као и онда кад је испуњење уговора у одређеном року битан 
састојак уговора по природи посла; 

2. уколико извршилац услуге пропусти да изврши остале обавезе према Оквирном 
споразуму; 

3. уколико извршилац услуге испоручи услугу по вишим цијенама од уговорених упркос 
раније достављеној опомени наручиоца о одступању од уговорене цијене а тендерском 
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документацијом није допуштена одредба о промјењивости цијена према члану 72. став (5) 
Закона о јавним набавкама БиХ. 

4. Извршилац услуга може такође писменим путем раскинути овај оквирни споразум у 
случају да Купац не испуни на вријеме и у цијелости своју обавезу плаћања, како је 
дефинисано у члану 3. овог оквирног споразума.  

 
РЈЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 7. 
8.1. Уговорне стране ће настојати да све спорове ријеше споразумно a у супротном 
уговорне стране су сагласне да је стварно и мјесно надлежан Окружни привредни суд у 
Требињу. 
 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 8. 
8.1. Овај оквирни споразум сматра се  закљученим даном обостраног потписивања. 
Уговорне стране су сагласне да се овај оквирни споразум о јавној набавци закључи даном 
обостраног потписивања на период од 1 (једне) године, а појединачни Уговори ће се 
закључивати на 1 (један) мјесец у коме ће се прецизирати мјесечне количине.  
 
8.2.Уговорне стране су сагласне да изабрани понуђач са којим је закључен овај уговор  
нема право запошљавати, у сврху извршења уговора о јавној набавци, физичка или правна 
лица која су учествовала у припреми тендерске документације или су била у својству члана 
или стручног лица које је ангажовала  
Комисија за набавке, најмање шест мјесеци по закључењу уговора, односно од почетка 
реализације уговора.  
8.3. Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истовјетних примјерка на по 3 (три) стране од којих 
наручилац задржава 3 (три) примјерка а извршиоц преостали истовјетан примјерак овог 
Оквирног споразума. 
Уговорне стране су сагласне да сваки истовјетан примјерак овог уговора има снагу 
оригинала. 
  

УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
            Датум:__.__.2022.год                                                      Да Дат:13.04.2020.год 
              Број:01/1-______ 
 

 

КУПАЦ УСЛУГА 

                 ЈУ НП „СУТЈЕСКА“ ТЈЕНТИШТЕ 

                                 ДИРЕКТОР 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА 

                                ДИРЕКТОР 

     

 

 ________________________________ 

                Датум:__.__.2022.год 

                Број:____________ 
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НАЦРТ-           УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ ФИЗИЧКОГ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ИМОВИНЕ, 

ЛИЦА И МАНИФЕСТАЦИЈА У ЈУ НП „СУТЈЕСКА“ ТЈЕНТИШТЕ  

 
 
 Закључен у Фочи дана __.__.2022. године између сљедећих уговорних страна: 
 
1) ЈАВНА УСТАНОВА НАЦИОНАЛНИ ПАРК „СУТЈЕСКА“ ТЈЕНТИШТЕ, улица Тјентиште бб, 
ЈИБ: 4401417310001, заступано по директору Александар Ковач (у даљем тексту: Купац или 
Уговорне стране) с једне стране 

и 
2) „________________“ _____________, улица:______________ ПИБ: 4401412350005 
заступан по директору ___________________, као пружалац услуге  (у даљем тексту: 
Прузалац услуге) с друге стране  
 

а како слиједи: 
 

 
Члан 1. 

Уговорне стране су сагласне да се овај Уговор о јавној набавци услуге физичког 
обезбјеђења имовине,лица и манифестација  за потребе ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште 
закључује на основу члана 8. Став 8.1. Оквирног споразума од __.__.2022.године 
1.2. Уговорне стране су сагласне да документа из претходног става чине саставни дио овог 
уговора 

Члан 2. 

(1) Предмет овога Уговора је набавка услуге физичког обезбјеђења имовине,лица и 

манифестација  за потребе ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште 

(2) Количина предмета набавке из члана 1. Овог Уговора за период  до 01.04.2022.године 

до 30.04.2022.године је: 

Редни 

број 

Назив услуге Јединица 

мјере 

Количина Јединична 

цијена  без 

ПДВ-а 

Укупна 

цијена без 

ПДВ-а 

1 Физичко обезбјеђење управне 

зграде ЈУ НП „Сутјеска“ Тјентиште  

Радни сат ____   

2. Физичко обезбјеђење локација 

Орловачко језеро  

Радни сат ____   

3. Физичко обезбјеђење локација 

рампа Боровно 

Радни сат ____   

4. Физичко обезбјеђење 

манифестације ОК фест 

Радни сат  ____   
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(2) Укупна вриједност уговора за петиод од 15.04.2022.год до 15.05.2022.год износи: 

________________ КМ без ПДВ-а 

                                                                           Члан 3. 

Уговорни орган се обавезује да ће Добављачу платити фактуре за набавку услугу из 

претходног члана, прописаним платним налогом за плаћање у року од 30 дана од настанка 

обавезе 

                                                                           Члан 4. 

За све што није регулисано овим уговором, примјењиват ће се одредбе Оквирног 

споразума из члана 1. Овог Уговора. 

                                                                            Члан 5. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обје уговорне стрне. 

                                                                            Члан 6. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истовјетних примјерака, од чега свака уговорна страна 

задржава по 3 (три) примјерка. 

 

УГОВОРНИ ОРГАН                                                                                 ИЗВРШИЛАЦ УСЛУГЕ 

         Директор                                                                                                      Директор 

  ________________                                                                                       _________________ 

  (Александар Ковач)                                                                                     (______________) 

Број:01/1- ________                                                                                       Број:________ 

Датум,__.__.2022.године                                                    Датум,__.__.2022.године  

 
 


