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 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ – ПРАВНЕ УСЛУГЕ ЗАСТУПАЊА OД СТРAНE AДВOКAТA 

 

Правне услуге зaступaњa oд стрaнe aдвoкaтa обухватају: 
 

- Пружање правних савета током припреме за заступање у поступку пред судом, 
арбитражом или споразумном решавању спорова или када постоји велика 
вероватноћа да ће предмет на који се односи саветовање постати предмет тих 
поступака; 

- заступање у пoступцимa прeд судoвимa и другим oргaнимa jaвнe влaсти у 
Републици Србији (приступ рочиштима и све друге процесне радње); 

- састављање поднесака, тужби, жалби, ревизија и других ванредних правних 
лекова; 

- давање правних савета у писаној форми, поводом предмета правног посла за 
који се адвокат ангажује у року од 3 радна дана од дана захтева Наручиоца, а 
по изричитом захтеву Наручиоца и у року од 24 часа;  

- континуирана правна помоћ из области радно-правних односа (радни спорови, 
споразумно решавање радних спорова, мобинг, дискриминација, исплата 
накнаде штете по основу радноправних спорова); 

- контактирање, сарадња и консултације са овлашћеним лицима Наручиоца у 
вези са предметом правног посла за који се адвокат ангажује;  

- вршење осталих правних радњи и услуга у вези са предметним спором. 
 

У поступку набавке може да учествује Понуђач који у последњих годину дана није 
заступао и тренутно не заступа супротну страну у поступцима у којима је једна 
страна SMATSA доо. 
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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 

__________________________________________ (навести назив привредног субјекта, као 

понуђач  у поступку набавке Адвокатских услуга, НЕЗЈН 17/21, на коју се Закон не 

примењује:  

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 

                                                           
1 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. 
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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. 

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:  Привредни субјект:   Печат2 и потпис 

 

  

                                                           
2 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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Образац 2 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА ПРЕТХОДНИМ 

ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 
 

 
 
Којом понуђач _____________________________________________________________  
__________________________________________________(назив и седиште понуђача) 
под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује најмање да је заступао најмање 
10 посебних привредних друштава и то; 

1. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

2. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

3. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

4. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

5. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

6. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

7. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

8. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 
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9. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

10. ______________________________________________ (уписати назив привредног 

друштава) у периоду од ___.___.______. године до ___.___._______. године, по 

основу уговора бр. ____________ закљученог ___.___.______. године и/или 

пуномоћја за заступање бр. ______ од ___.___.______. године. 

 

 
 
 
 
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 
 
 
У __________________                                   М.П.                     Понуђач  

Дана ___________. године           _______________________ 
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Образац 2a 

ЛИСТА СПОРОВА – РАДНИ СПОРОВИ У КОЈИМА ЈЕ ПОНУЂАЧ ЗАСТУПАО 

 
Редни 
број 

 
Поступајући суд 

 
Посл. бр. суда 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

9.  
  

10.  
  

11.  
  

12.  
  

13.  
  

14.  
  

15.  
  

16.  
  

17.  
  

18.  
  

19.  
  

20.  
  

 

 

   

Место и датум:  Понуђач:  Печат и потпис 
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Образац 2б 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПРУЖАЊУ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА КЛИЈЕНТУ -  

ПРАВНОМ ЛИЦУ КОЈЕ ЈЕ ИЛИ ЈЕ БИЛО ИНВЕСТИТОР ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА  
 

НАЗИВ КЛИЈЕНТА:  
СЕДИШТЕ:  
ТЕЛЕФОН:  
МАТИЧНИ БРОЈ:  
ПИБ:  

 
 

ИЗЈАВА  
 
 

Којом понуђач _____________________________________________________________  
__________________________________________________(назив и седиште понуђача) 
под материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је заступао наведеног клијента 
- правно лице које је или је било инвеститор објекта, по основу уговора бр. ____________ 
закљученог ___.___.______. године и/или пуномоћја за заступање бр. ______ од 
___.___.______. године. 
 
 
 
 
 
Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 
 
 
У __________________                                   М.П.                 ПОНУЂАЧ  
Дана ___________. године      _________________ 
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                  Образац 3 

ПОДАЦИ О СТРУЧНОМ ТИМУ КОЈИ ЋЕ БИТИ ОДГОВОРАН ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА 

 
 
Понуђач ____________________под кривичном и материјалном одговорношћу 
потврђује  да ће доле наведена лица, чланови стручног тима, бити одговорна и да ће 
бити на располагању  током  извршења уговора: 
 

 

Редн
и Број 

Име и презиме 
Статус 

(адвокат/адвокатски приправник) 
Потпис члана тима 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
  

4.  
  

5.  
  

 

 

 
 
 

 

Место и датум: Понуђач:  Печат и потпис
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Образац 4 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Назив понуђача:  

Седиште:  

Величина предузећа:  

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

Порески идентификациони број / матични бр:   

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 
У складу са позивом за достављање понуде за набавку Адвокатских услуга: 

РСД 

Р.бр. Ставка 
Јединица 

мере 
Колич. 

 
Месечна 
цена без 

ПДВ у РС3 

 
Месечна 
цена са 

ПДВ у РС4 

 
Укупна цена 
без ПДВ у 

РС5 

 
Укупна цена  

са ПДВ у 
РС6 

1. 
Адвокатске 
услуге 

месец 36 ___________ __________ ___________ ___________ 

 

Место извршења услуге: Република Србија  

Начин плаћања: 
(не краћи од 15 дана) 

Плаћање предметних услуга ће се вршити, на месечном 
нивоу, паушално, након извршених услуга за текући месец, 
а у року од 30 дана од датума пријема исправног рачуна и 
извештаја о пруженим услугама у претходном месецу који 
доставља Понуђач и који парафира овлашћено лице 
Наручиоца.  

Укупна понуђена цена 
предметних услуга 

Укупна понуђена цена предметних услуга на нивоу 36 

месеца износи ________________ динара без ПДВ-а, 

односно ________________ динара са ПДВ-ом у Републици 

Србији. 

 

Важност понуде 
(не краће од 45 дана) 

_____ дана. 

 
 

                                                           
3 Понуђач уписује јединичне цене предметних услуга без ПДВ, на месечном нивоу. 
4 Понуђач уписује јединичне цене предметних услуга са ПДВ, на месечном нивоу. 
5Понуђач уписује укупне цене предметних услуга за 36 месеци, без ПДВ у РС. 

6 Понуђач уписује укупне цене предметних услуга за 36 месеци, са ПДВ у РС. 
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Образац 5 
 

Понуђач коме буде додељен уговор биће у обавези да потпише уговор који ће, осим 

делова који се уносе из обрасца понуде и евентуалних уочених техничких грешака, бити 

идентичан моделу датом у наставку.  

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 4. Закона о јавним набавкама набавкама (''Сл. гласник 

РС'' бр.91/2019), тачке 7.4 Процедуре Спровођење набавки на које се Закон о јавним 

набавкама не примењује NАB.00-80/203 од 10.08.2020. године и Одлуке о додели уговора -

_______ од _______ 2021. године, 

КОНТРОЛА ЛЕТЕЊА СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ SMATSA ДОО БЕОГРАД, Трг Николе 

Пашића 10, ПИБ: 103170161, матични број: 17520407, коју заступа директор Предраг 

Јовановић (у даљем тексту: Наручилац)  

 

и 

 

 

 

(унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број, име особе одговорне за 

потписивање уговора - у даљем тексту: Извршилац), са друге стране, 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

3. __________________________________________________ 

 (остали понуђачи из групе понуђача) 

закључили су, 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ АДВОКАТСКИХ УСЛУГА 

НЕЗЈН 17/21 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 1.  
Предмет Уговора је набавка правних услуга заступања од стране адвоката (у даљем тексту: 
услуга),  свему у складу са Техничком спецификацијом - описом услуга и усвојеном Понудом 
NAB.00-________ од _______ 2021. године (у даљем тексту: Понуда), које заједно чине 
саставни део овог уговора. 
 
(Понуђач попуњава уколико наступа са подизвођачем:) 
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Извршилац ће извршење уговора на следећим пословима: _________________________ 
__________________________________________поверити подизвођачу / подизвођачима: 
____________________________________________________________________________
_. 
 
ЦЕНА 
 

Члан 2. 
Цена услуга из члана 1. Уговора, на месечном нивоу износи ________________ динара без 
ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом у Републици Србији.  
Укупна понуђена цена услуга из члана 1. Уговора (36 месеца) износи ________________ 
динара без ПДВ-а, односно ________________ динара са ПДВ-ом у Републици Србији. 
 
У понуђену цену су укључени сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне 
набавке. Понуђач нема право на накнаду других трошкова које је могао имати приликом 
вршења предметних услуга. укључујући путне трошкове, трошкове одсуствовања из 
адвокатске канцеларије и друге трошкове. 
 
Наручилац сноси трошкове административних такси у поступцима у којима га заступа 
Извршилац, као и такси за судске поступке и вештачења. 

Понуђена цена је фиксна и не може се мењати у току трајања уговора.  
 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
 

Члан 3.  
Наручилац ће услуге из члана 1. Уговора плаћати на месечном нивоу, паушално,  након 

извршених услуга у року од 30 дана од датума пријема исправног рачуна и извештаја 

достављeног од стране Извршилаца за услуге извршене у претходном месецу на који се 

парафом саглашава овлашћено лице Наручиоца. 

 

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА ОД ПРОФЕСИОНАЛНЕ ОДГОВОРНОСТИ   

 

Члан 4. 

Извршилац је дужан да најкасније у року од 10 дана од дана потписивања Уговора, достави 

Наручиоцу полису осигурања од професионалне одговорности на минимални износ од 

40.000 евра. Сви трошкови по основу издавања полисе падају на терет Извршиоца.  

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

 

 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да одреди овлашћеног представника који ће: 

 

 вршити контролу и надзор над пружањем уговорене услуге;  

 достављати Извршиоцу уредно оверена пуномоћја за заступање за поверене 

послове, на основу којих настаје обавеза заступања у поступцима, по Уговору; 
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 упућивати, по потреби Наручиоца, писмени захтев за пружање услуге давања 

правних савета;  

 достављати Извршиоцу сву документацију за потребе вођења судских и управних 

поступака у циљу заштите његових правних интереса; 

 пружати Извршиоцу сва потребна упутства и  

 оверавати месечни Извештај о предузетим радњама који достави Извршилац.  

Наручилац се обавезује да редовно врши плаћање услуга у складу са одредбама овог 

уговора. 

 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 

  
Члан 6. 

 

Извршилац се обавезује да, за све време трајања овог уговора, Наручиоцу пружа правне 

услуге заступања од стране адвоката у складу са Законом о адвокатури, Статутом 

Адвокатске коморе чији је члан и Кодексом професионалне етике адвоката и то: 

 

 Пружање правних савета током припреме за заступање у поступку пред судом, 

арбитражом или споразумном решавању спорова или када постоји велика 

вероватноћа да ће предмет на који се односи саветовање постати предмет тих 

поступака; 

 заступање у пoступцимa прeд судoвимa и другим oргaнимa jaвнe влaсти у 

Републици Србији (приступ рочиштима и све друге процесне радње); 

 састављање поднесака, тужби, жалби, ревизија и других ванредних правних 

лекова; 

 давање правних савета у писаној форми, поводом предмета правног посла за 

који се адвокат ангажује у року од 3 радна дана од дана захтева Наручиоца, а 

по изричитом захтеву Наручиоца и у року од 24 часа;  

 континуирана правна помоћ из области радно-правних односа (радни спорови, 

споразумно решавање радних спорова, мобинг, дискриминација, исплата 

накнаде штете по основу радноправних спорова); 

 контактирање, сарадња и консултације са овлашћеним лицима Наручиоца у 

вези са предметом правног посла за који се адвокат ангажује;  

 вршење осталих правних радњи и услуга у вези са предметним спором. 

 

Члан 7. 

Извршилац је дужан да на крају сваког месеца за текући месец достави Наручиоцу Извештај 

о предузетим радњама, са прибављеном документацијом (записницима са рочишта, 

поднесцима, уложеним правним лековима) и информацијама о статусу предмета по којима 

је у току месеца поступао. 
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ОДГОВОРНОСТ УГОВОРНИХ СТРАНА 
 

Члан 8. 
Извршилац се обавезује да Наручиоцу пружа правне услуге из члана 6. овог уговора, за све 

време трајања овог уговора, савесно и са потребном пажњом у складу са Законом о 

адвокатури, Статутом адвокатске коморе чији је члан и Кодексом професионалне етике 

адвоката 

 

За радње које Наручилац предузме без консултација са Извршиоцем, Извршилац не сноси 

одговорност за штетне последице које су наступиле услед таквог поступања Наручиоца као 

властодавца. 

 

За радње које Извршилац предузме без консултација са Наручиоцем, односно без 

овлашћења, и тиме проузрокује штету Наручиоцу, дужан је да ту штету Наручиоцу као 

властодавцу надокнади, односно да отклони негативне последице о свом трошку. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

 

Члан 9. 

Обе уговорне сране могу да раскину овај уговор уз отказни рок од 15 дана, уз поштовање 

законских прописа у погледу примљених предмета од стране Понуђача. 

 

У случају да Извршилац не врши своје обавезе утврђене овим уговором, Наручилац има 

право на једнострани раскид Уговора.  

 

У случају да било која од уговорних страна сматра да постоји повреда уговорних обавеза, 

дужна је да писаним путем о томе обавестити другу уговорну страну у року од 5 (пет) дана 

од дана сазнања за настанак повреде.  

Уговорне стране могу споразумно раскинути Уговор. Писаним актом о споразумном раскиду 

Уговора, уговорне стране ће регулисати међусобна права и обавезе доспеле до момента 

раскида Уговора. 

 

Уколико Наручилац претрпи штету услед неиспуњења уговорних обавеза, а која је изазвана 

од стране Извршиоца, Извршилац је дужан да надокнади Наручиоцу штету у целости. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 10. 

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 адвокатури и Закона о облигационим односима Републике Србије. 
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Измене уговора о набавци могу се вршити само у форми анекса уговора. 

 

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. 

 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 

уговорне стране. Уговор престаје да важи по истеку периода од 36 месеци од датума 

његовог ступања на снагу. 

 

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

уговорну страну. 
 

 
 
 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИЛАЦ 

 

 

  

  печат и потпис овлашћеног лица 

   

 

 ДИРЕКТОР 

Предраг Јовановић 

 Име и презиме лица овлашћеног 

за потписивање уговора 


