




ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

Опис услуге: Услуга обухвата црпљење септичког садржаја, превоз и санитарно 
депоновање на уређеној депонији, према динамици коју дефинише Наручилац. 

 



 
Образац 1 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ 
СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ1 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем у 

__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у 

поступку набавке Услуга пражњења фекалне канализације са локација АКЛ Краљево, 

8/20седеће: 

1)  Да привредни субјект и његов законски заступник није осуђиван у периоду од претходних 
пет година од дана истека рока за подношење понуда; за кривично дело које је извршио као 
члан организоване криминалне групе и кривично дело удруживање ради вршења кривичних 
дела; за кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, за кривично дело 
злоупотребе у вези са јавном набавком, за кривично дело примања мита у обављању 
привредне делатности, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, за 
кривично дело злоупотребе службеног положаја, за кривично дело трговине утицајем, за 
кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, за кривично дело преваре, за 
кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности, за кривично 
дело преваре у обављању привредне делатности и за кривично дело пореске утаје, за 
кривично дело тероризма, за кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, за кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела и за 
кривично дело терористичког удруживања, за кривично дело прања новца, за кривично дело 
финансирања тероризма, за кривично дело трговине људима и за кривично дело заснивања 
ропског односа и превоза лица у ропском односу. 
 
2) Да је привредни субјект измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са посебним 
прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 
казне;  
 
3) Да привредни субјект у периоду од претходне две године од дана истека рока за 
подношење понуда, није повредио обавезе у области заштите животне средине, социјалног 
и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате уговорене 
зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 
међународних конвенција; 
 
4.) Да не постоји сукоб интереса у смислу члана 50. Закона о јавним набавкама, који не може 
да се отклони другим мерама; 
 
5) Да привредни субјекат није покушао да изврши непримерен утицај на поступак 

одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му омогуће 

предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу 

на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или 

доделе уговора; 

 

                                                           
1 У случају заједничке понуде (група понуђача), потребно је да се достави засебна изјава за сваког члана 
групе која садржи све горе поменуте тачка од 1-6 са потписом овлашћеног лица, сваког понуђача из групе 
понуђача. 



6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема 

забрану обављања делатности. 

 

Привредни субјект је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 

промене у било којем од података наведених у овом обрасцу, о промени писмено обавести 

Наручиоца и да промену документује на прописан начин. 

 

 

   

Место и датум:  Понуђач:потпис   

 

  





КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 


  








 
(1)ТЕХНИЧКИ И СТРУЧНИ КАПАЦИТЕТ: 

а) да понуђач поседује возило са цистерном за превоз септичког садржаја од 
минимум 6м2 запремине.  

Доказ: 

ПРАВНО ЛИЦЕ / ПРЕДУЗЕТНИК/ ФИЗИЧКО ЛИЦЕ   
а) ИЗЈАВА понуђача, дата под кривичном, материјалном и моралном одговорношћу 
(у слободној форми, на меморандуму понуђача, потписана од стране овлашћеног 
лица Понуђача) којом потврђује да у моменту подношења понуде поседује возило са 
цистерном за превоз септичког садржаја од минимум 6м2 запремине. 

 
  



Образац 2 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 8/20 
 

 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Величина предузећа:  

Лице за контакт, телефон, факс, е-mail:  

Позиција и Лице одговорно за потписивање 

уговора: 
 

Порески идентификациони број / матични бр:   

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
Укупна годишња цена 

пражњења фекалне 

канализације са превозом са 

локације АКЛ Краљево 

_________________ РСД без ПДВ у Републици Србији 

_________________ РСД са ПДВ у Републици Србији 

 
 

Место извршења услуге: АКЛ Краљево 

Начин плаћања: 

Плаћање за извршене услуге ће се вршити у року од 30 дана 

од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге. Уз 

рачун се доставља радни налог потписан од стране 

овлашћеног лица Наручиоца, којим се верификују извршене 

услуге. 

Важност понуде 

(не краће од 60 дана) 
__________  дана. 

 
 
 
 

   
 

Место и датум: 

  

Понуђач:потпис 



 
Образац 3 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

Услуга пражњења фекалне канализације са локација АКЛ Краљево, 8/20. 
 

Рб Ставка Jeд. мере Количина 

A2 Б 3 В 4 Г 5 

Јединична 

(месечна) цена 

без ПДВ 

Јединична 

(месечна) 

цена са ПДВ 

Укупна 

(годишња) 

цена без ПДВ 

Укупна 

(годишња) 

цена са ПДВ 

1. 

Црпљење и санитарно 

депоновање септичког садржаја 

специјалном аутоцистерном 

запремине мин. 6 m3 

цистерна 12 _____________  _____________  ______________  ______________  

2 
Превоза са локације АКЛ 

Краљево у Лађевцима одвожење 12 _____________  _____________  ______________  ______________  

УКУПНО без и са ПДВ ______________ ______________ 

 
 
НАПОМЕНЕ: Цене укуцати или читко уписати. Свака измена неопходна због грешке мора бити потписана иницијалима понуђача и 
оверена печатом понуђача. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Понуђач је у обавези да 
попуни све ставке из Табеле. Уколико, понуђач  не попуни цену за неку од ставки, понуда ће бити неприхватљива 
 

 

 

  
Место и датум:  Понуђач:потпис 

                                                           
2  Колона А – Понуђач уписује јединичну цену ставки из табеле, без ПДВ-а који се обрачунава у Р.Србији. 
3  Колона Б – Понуђач уписује јединичну цену ставки из табеле, са ПДВ-ом који се обрачунава у Р.Србији. 
4  Колона В – Понуђач уписује укупне цене по ставкама за наведене количине, без ПДВ-а у Р.Србији (количина х А).  
5  Колона Г - Понуђач уписује укупне цене по ставкама за наведене количине, са ПДВ-ом у Р.Србији (количина х Б). 



 
 
На основу чланa 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 91/19), чланa 7.3. Правилника о спровођењу набавки на који се Закон о јавним 
набавкама не примењује NAB PROC.002 и  Одлуке о додели уговора бр. NAB.00------- од ---
----.2020. године, између 
 
1. КОНТРОЛЕ ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе 
Пашића бр. 10, матични број: 17520407, ПИБ: 103170161, коју заступа директор Радојица 
Ровчанин (у даљем тексту Наручилац), са једне стране 
 
и 
 

2. -----------------(у даљем тексту: Извршилац) са друге стране 
 
закључује се  
 

 
 
 
 

УГОВОР 

за набавку  услуге пражњења фекалне канализације  
са локација АКЛ Краљево, (НЗЈН 8/20) 

 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1. 
 
Предмет овог уговора је услуга пражњења фекалне канализације са превозом за потребе 
организационе јединице Наручиоца - Аеродромске контроле летења Краљево, (у даљем 

тексту: АКЛ Краљево), НЗЈН 8/20, у свему у складу са техничком спецификацијом и 
усвојеном понудом број:______од _______године, које чине саставни део овог уговора. 
 
 
ЦЕНА  
 

Члан 2. 
 
Укупна вредност услуге из члана 1 овог уговора износи _______( уписати цену из понуде ) 
динара без ПДВ. 
 

Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици Србији. 

У понуђену цену су укључени сви трошкови који се односе на извршење Уговора, укључујући 
све трошкове превоза као и све остале трошкове који произилазе из овог уговора. 
 
Цена је фиксна и не може се мењати у току трајања овог уговора. 



  НАЧИН ПЛАЋАЊА  
Члан 3.  

 

Наручилац се обавезује да ће  плаћање вршити месечно на основу броја пружених услуга, 

у року од 30 дана од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге и Записника о 

извршеним услугама у претходном месецу потписаног од стране овлашћеног представника 

Наручиоца. 

 
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИЗВРШЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Услуга из члана 1 овог уговора ће се вршити сукцесивно, према динамици и потребама 
Наручиоца. 
 
Извршилац је дужан да услугу изврши у року од 24 сата од пријема писаног захтева 
овлашћеног лица Наручиоца. 
 
Услуга ће се извршити на локацији АКЛ Краљево на аеродрому у Лађевцима. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
 

Члан 5. 
Извршилац се обавезује да: 
 

 пружа услуге из члана 1. Уговора у свему према Понуди и техничкој спецификацији 
које представљају саставни део Уговора; 
 

 да услуге обавља ажурно, стручно и квалитетно, у складу са добрим пословним 
обичајима, правилима и стандардима струке; 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 6. 

 
Наручилац се обавезује да одреди овлашћеног представника који ће: 
 

 вршити надзор над извршењем услуга; 

 комуницирати и сарађивати са овлашћеним представницима Извршиоца; 

 пратити квалитет услуге и усклађеност са техничком спецификацијом  

 потписивати Записнике о извршеним услугама за претходни месец. 
 
Наручилац ће извршити плаћање у складу са Уговором. 
 
 
 
 
 



 
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА  

Члан 7. 

     
Овај уговор се закључује на 12 месеци и ступа на снагу даном потписивања од стране 

овлашћених представника обе уговорне стране.  

 

РАСКИД УГОВОРА 
Члан 8. 

 
Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 
извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно 
у случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим 
односима. 

Уговорна страна која жели да раскине уговор дужна је да пре раскида обавести другу 
уговорну страну о кршењу уговорне обавезе, да наведе у чему се састоји повреда уговорне 
обавезе и да захтева да се то исправи у року од 5 дана од дана достављања обавештења 
с тим што накнадни рок за извршење обавезе не може се одобрити након истека рока за 
извршење свих уговорних обавеза. 

Уговорна страна чијом је кривицом настала штета и која је одговорна за раскид уговора, 
дужна је на накнади штету другој уговорној страни 

Уколико дође до споразумног раскида  уговора уговорне стране ће регулисати међусобна 
потраживања која су у вези и која проистичу из овог Уговора. 

Раскид уговора нема утицаја на права и обавеза уговорних страна насталих пре раскида 
уговора. 
 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 
 
Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које се дају у 
вези са овим уговором ће бити у писаној форми. 

Уговорне стране су сагласне да за све што овим уговором није предвиђено важе одредбе 
Закона о облигационим односима, и други важећи прописи који регулишу ову област. 

Све евентуалне спорове у вези овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше 
споразумно, а ако не постигну споразум, сагласне су да за решавање спора буде надлежан 
Привредни суд у Београду. 

Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране. 

Овај уговор је сачињен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) примерка за сваку 
уговорну страну. 

 
 
 



Контрола летења Србије и  

Црне Горе SMATSA доо Београд 

 
ЗА ИЗВРШИОЦА 

   

   потпис овлашћеног лица 

   

 ДИРЕКТОР 

 

 

Предраг Јовановић 

 Име и презиме лица овлашћеног за 

потписивање уговора 

 
 

 
 


