Спецификација:

На основу ICAO регулативе (Аnnex 15, Doc 10066 и Doc 8126) и транспоноване
националне регулативе (Правилник о ваздухопловном информисању), дефинисан
је начин објављивања времена залаза и излаза Сунца у Зборнику ваздухопловних
информација (AIP, подсекција GEN 2.7).
Информације о временима излаза и залаза Сунца, укључујући кратак опис
критеријума који се користе да се одреде времена и формуле или таблице одакле
та времена могу да се израчунају за било коју локацију, заједно са алфабетски
поређаним локацијама за које су времена дата, са референцом на страницу на којој
су дате таблице излаза и залаза Сунца за одређену станицу/локацију, укључују:
1) име станице;
2) ICAO локацијски индикатор;
3) географске координате у степенима и минутама;
4) датуме за које су времена дата;
5) време почетка јутарњег грађанског сумрака;
6) време излаза сунца;
7) време залаза сунца;
8) време краја вечерњег грађанског сумрака.
Захтеви које информације о временима излаза и залаза Сунца треба да задовољесу
у складу са стандардима и препорученом праксом из Анекса 15 Међународне
конвенције о цивилном ваздухопловству (Чикаго, 1944) који су преузети у правни
систем Републике Србије кроз Правилник о ваздухопловном информисању
(„Службени гласник РСˮ, бр. 142/20).
Захтеви подразумевају рачун времена излаза и залаза Сунца, као и времена
почетка јутарњег и краја вечерњег грађанског сумрака за сваки дан у месецу, за
период од пет година (2022-2027), и то за девет локација, тачније аеродрома:
- БЕОГРАД/Бaтajницa - Пукoвник-пилoт Mилeнкo Пaвлoвић
(LYBT, ARP COORD: 445627.61N 0201502.62E, ELEV: 281 FT),
- БЕОГРАД/Никола Тесла
(LYBE, ARP COORD: 444909.78N 0201825.44E, ELEV: 336 FT),
- КРАЉЕВО/Moрaвa
(LYKV, ARP COORD: 434905.17N 0203509.93E, ELEV: 694 FT),
- НИШ/Константин Велики
(LYNI, ARP COORD: 432014.24N 0215113.40E, ELEV: 650 FT),
- ПОДГОРИЦА
(LYPG, ARP COORD: 422133.82N 0191506.76E, ELEV: 122 FT),
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- ПРИШТИНА
(LYPR, ARP COORD: 423426.80N 0210208.68E, ELEV: 1788 FT),
- ТИВАТ
(LYTV, ARP COORD: 422416.79N 0184323.83E, ELEV: 20 FT),
- УЖИЦЕ/Поникве
(LYUZ, ARP COORD: 435403.07N 0194119.73E, ELEV: 3012 FT), и
- ВРШАЦ
(LYVR, ARP COORD: 450851.75N 0211835.05E, ELEV: 276 FT).
Сва времена треба да буду изражена у универзалном координираном времену
(UTC).
Неопходно је доставити податке у електронском облику у виду MS Office Excel
табеле, на CD-у.
Тачност и релевантност рачуна се гарантује коришћењем NASA JPL De405 базе за
физичке ефемериде тела Сунчевог система, која представља стандард у тој
области.
Таблице треба да буду са свим траженим подацима и за све тражене локације
достављене у формату МS Office Excel табеле.
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Образац 1

ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ
НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ1
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да Привредни субјект
__________________________________________ (навести назив привредног субјекта) у
поступку набавке на коју се Закон не примењује број 14/21 чији је предмет набавка услуге Таблице излаза и залаза Сунца:
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
инвеститора 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;
6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и нема
забрану обављања делатности.

У случају заједничке понуде (група привредних субјеката), потребно је да се изјава привредног субјекта
о испуњавању услова у поступку набавке на коју се закон не примењује копирају у довољном броју примерака,
да се попуне, овере печатом и потписом овлашћеног лица, за сваког привредног субјекта из групе.
1

Страна 5 од 8

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
Инвеститора и да промену документује на прописан начин.

Место и датум:

2

Привредни субјект: Печат2 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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Образац 2
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
НЕЗЈН 14/21 Таблице излаза и залаза Сунца
Назив привредног субјекта:
Седиште
(адреса, поштански број):
Лице за контакт, телефон,
факс, е-mail:
Порески
идентификациони
број / матични број:
Број рачуна и назив банке
У складу са Позивом за достављање понуде за набавку Таблице излаза и залаза Сунца –
НЕЗЈН 14/21, дајемо понуду како следи:
Укупна понуђена цена

Начин плаћања
(уписати рок за плаћање, не
краћи од 30 ни дужи од 45
дана)

____________________ РСД са ПДВ-ом
Плаћање ће се извршити у року од ____ дана од датума
пријема следећих докумената:
- исправне фактуре на износ плаћања за извршену
услугу у 2 (два) примерка; и
- Извештаја о извршеној услузи, који саставља и
потписује овлашћени представник Наручиоца у року од
5 дана од датума пријема извршене услуге.

Рок за извршење услуге
(не дуже од 15 дана)

Рок за извршење услуге је ____ дана од датума пријема
наруџбенице.

Место испоруке услуге

Извршена услуга се доставља лично на CD-у
представницима Наручиоца, у пословне просторије
SMATSA Training center које се налазе на Аеродрому
Београд Никола Тесла у Сурчину, при чему ће бити
сачињен записник о пријему. Датум и време испоруке
заједнички усаглашавају представници Наручиоца и
Извршиоца услуге.

Период важења понуде
(не краће од 60 дана)

Место и датум:

3

____________________ РСД без ПДВ-а

_____ дана од датума отварања понуда.

Привредни субјект: Печат3 и потпис

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ
____________________________________ (пословно име и седиште Привредног субјекта)
ПИБ: _______________________
Матични број: ________________
Број рачуна: _________________
е-mail: _________________
У складу са процедуром Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд
''Спровођење набавки на које се Закон о јавним набавкама не примењује'' - NAB.PROC.002,
Одлуке о издавању наруџбенице бр. NAB.00-71/___ од ___.___.2021. године у поступку
набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује 14/21 Таблице излаза и залаза
Сунца и ваше понуде бр. NAB.00-71/___ од ___.___.2021. године, која чини саставни део
ове наруџбенице, директор Наручиоца издаје:
НАРУЏБЕНИЦУ БРОЈ 14/21
под следећим условима:
У РСД
Р.б.

Назив

Укупна цена без ПДВ-а

Укупна цена са ПДВ-ом

1.

Услуга израде таблице излаза
и залаза Сунца

_______________

_______________

ПДВ ће бити обрачунат у складу са важећим законским прописима у Републици Србији.
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА: Плаћање ће се извршити у року од ___ дана од датума пријема исправне
фактуре у 2(два) примерка за извршену услугу и потписаног Извештаја о извршеној услузи од стране
представника Наручиоца.
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ: ____ дана од датума пријема наруџбенице.
ОСТАЛИ УСЛОВИ: У складу са Позивом за достављање понуде.

ДИРЕКТОР
Предраг Јовановић
НАПОМЕНА: Потписом и печатом, Привредни субјект даје сагласност на модел Наруџбенице
која ће му бити издата по доношењу Одлуке о издавању наруџбенице

Потпис и печат4 Привредног субјекта

4

Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена
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