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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

23-22 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила 

 

 
Р.Б 

 
МАТЕРИЈАЛ, ПРИБОР И ПРАТЕЋА 
СРЕДСТВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА 

 
ЈЕДИНИЦА 
МЕРЕ 

 
КОЛИЧИНА 

1 Течност за ветробранска стакла-лето, 
паковање 2/1 литар 

 Комад 200 

2 Течност за ветробранска стакла-зима, 
паковање 2/1 литар 

 Комад 350 

3 Концентровани шампон за ручно прање 
возила, неутралан, високо пенушави, без 
фосфата, пак 1 lit 

Комад 50 

4 Спреј чистач стакла (пумпица) 500ml Комад 25 

5 Антифриз G 12+, паковање 1 lit Комад 50 

6 Четке за прање возила за телескопску дршку 
са прекидачем димензије 25 X 13 cm, 
пречник рупе 20 mm 

Комад 5 

7 Безконтактно, монокомпонентно, 
концентровано средство за предпрање 
аутонобила, са ефектом одмашћивања, без 
мириса и безопасно по животну средину 

Литара 25 

8 Средство за чишћење алуминијумских 
фелни, паковање 500 ml, у спреју 

Комад 20 

9 Безконтактно средство за уклањање 
инсеката са спољашних површина возила 
(750 ml) 

Комад 20 

10 Спреј за отклањање никотина, прљавштина и 
чађи са стакала 0,5 lit 

Комплет 10 

11 Спреј за скидање катрана и смоле – 500 или 
750 ml 

Литар 5 

12 Силиконски спреј за одржавање пластике и 
гуме – против леда 500 или 750 ml 

Литар 1 

13 Компресор за пнеуматике  Michelin 4X4/SUV 
digit или одговарајући 
Опис: 12-волтни извор напајања, дугме са 
унапред програмираним притиском,бели LED 
екран, максимални притисак 50 PSI, дугме за 
промену на PSI, BAR и KPa, напонски кабал 
од 300 cm са 12-волтним утикачем са 
осигурачем, црево за ваздух високог 
притиска дужине око 60 cm, мерач притиска 
са позадинским осветљењем, испусни вентил  
 

Комад 5 

14 Компресор за пнеуматике  Michelin или 
одговарајући 
Опис: 12-волтни извор напајања, дугме са 
унапред програмираним притиском, LED 
осветљење, максимални притисак 40 PSI, 
дугме за промену на PSI, BAR и KPa, 
напонски кабал од 300 cm са 12-волтним 
утикачем са осигурачем, црево за ваздух 
високог притиска дужине око 60 cm, мерач 
притиска са позадинским осветљењем   
 

Комад 5 

15 Батерија/стартер за покретање аутомобила Комад 3 
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- стартни напон 12V, маx.краткотрајна струја 
400А, стартна струја 200А, пуњач – улаз 100-
240V – 50/60Hz, 
пуњач – излаз 15V 1000Ма,Lipo батерија 
41,10 Wh, 2 USB улаза 
 

16 Трака пртљага са затезачем 12mX5cm/5t Комад 5 

17 Дизалица крокодил 2t Комад 5 

18 Дизалица жаба 2t Комад 10 

19 Сајла за вучу возила пречника 10 mm,  
са изолацијом   

Комад 10 

20 WD 40 у спреју, паковање 200 ml 
 

Комад 30 

21 Универзални лепак 80gr (тип Gladiator или 
одговарајући)  

Комад 1 

22 Средство за полирање возила на бази воска, 
силикона и полимера за металик боју-течно 
(3М или одговарајући) 500 ili 750 ml 

Литара 3 

23 Млеко за кокпит без силикона, паковање 500 
ml 
 

Комад 10 

24 Сијалица H 1, 55W, светлосни флукс 1550 IM 
(тип OSRAM silver star 2,0 или одговарајуће) 

Комад 50 

25 Сијалица H 7, 55W, светлосни флукс 1550 IM 
(тип OSRAM silver star 2,0 или одговарајуће) 

Комад 40 

26 Сијалица W 5W -  убодна Комад  30 

27 Сијалица 21W Комад 30 

28 Сијалица 21/4W Комад 30 

29 Сијалица C5W (буренце) Комад 30 

30 Сијалица W 21/5W - убодна Комад 20 

31 Прва помоћ, обавезни прибор 
 

Комад 15 

32 Кључ за точкове (17,19,21,23) телескопски Комад 5 

33 Скидач налепница и вињета Комад 5 

34 Стругач леда – телескопски, метални са два 
стругача; од гуме и пластике 

Комад 10 

35 Крпа-пешкир за ауто 55X76 cm  Комад 10 

36 Крпа за ентеријер 40X40 cm (тип KUNGS или 
одговарајући) 

Комад 10 

37 Крпа за стакло 40X40 cm (тип KUNGS или 
одговарајући) 

Комад 10 

38 Фине плетене рукавице, двоструко кружно 
плетена израда,  изнутра памучни материјал, 
споља најлон отпоран на хабање, (тип 
WURTH, 0899 404 110 или одговарајућа),  
величина 10 

 
 

Комад 

 
 

12 

39 Монтерске рукавице од фине свињске коже, 
СЕ категорија 1, надланица од растегљивог 
најлона, добра отпорност на влагу и уље, 
еластична манжетна око зглоба, могућност 
прања на 40 0С, (тип WURTH, 0899 400 463 
или одговарајуће), величина 10 

 
 

 
Комад 

 
 
 

15 

40 Батерија за даљинске отвараче капије, 
кратка, дебела, А23-12V (висина 28,5 mm, 
пречник 10,3 mm), (2018 г.) 

Комад  20 

41 Батерија за кључеве CR 2032 (мин 2021  г.) Комад 20 

42 Ватрогасни апарат за кола S1 А Комад 25 

43 Светиљка ротациона магнетна, 12V, Комад 3 

44 Сигурносни троугао-euro Car Line Комад 30 
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45 Трака за крпљење црева Комад 10 

46 Трака кепер Комад 5 

47 Трака лепљива пластична армирана, широка Комад 5 

48 Чистач климе 500ml,  са цевчицом Комад 10 

49 Повезица сет 0,46X20cm Сет 2 

50 Канистер за гориво метални – 20 литара Комад 5 

 

 

Образац 1 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА 

КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем у 
__________________________________________ (навести назив привредног 
субјекта) у поступку набавке: Материјал, прибор и пратећа средства за моторна 
возилаброј 23/22 седеће: 
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; 

6) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар и 
нема забрану обављања делатности. 
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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. 
Службеник за јавне набавке може пре доношења одлуке да захтева од Понуђача који 
је доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, достави доказе о 
испуњености  критеријума у неовереним копијама. 
   
   

Место и датум:  Понуђач:    
 

Образац 2. 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
 

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 цена добара: 
_________________ РСД без ПДВ у Републици Србији 
 
_________________ РСД са ПДВ у Републици Србији 

 

Начин плаћања: 

Плаћање ће се вршити по испоруци добара, у року од 45 
дана од датума пријема исправне фактуре и Записника о 
квантитативном пријему добара потписаног од стране 
овлашћеног представника Наручиоца.   

Рок и место испоруке 

Рок испоруке добара je 30 дана од датума пријема 
појединачног захтева овлашћеног лица Наручиоца. 
Испорука ће се вршити на локацији Централни магацин 
Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо, 22314 
Крњешевци, Јужна радна зона бб.    

Важност понуде 
(не краће од 60 дана) 

__________  дана. 

 
 
 

 

   

 
Место и датум: 

  
Понуђач: 



Страна 7 од 15 

 

Образац 3 
 

Образац структуре цене 

 23-22 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила 

 
Р.Б 

 
МАТЕРИЈАЛ, ПРИБОР И ПРАТЕЋА СРЕДСТВА ЗА 

МОТОРНА ВОЗИЛА 

 
ЈЕДИ
НИЦА 
МЕРЕ 

 
КОЛИ
ЧИНА 

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена  без 
ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 Течност за ветробранска стакла-лето, паковање 2/1 
литар 

 Ком 200     

2 Течност за ветробранска стакла-зима, паковање 2/1 
литар 

 Ком 350     

3 Концентровани шампон за ручно прање возила, 
неутралан, високо пенушави, без фосфата, пак 1 lit 

Ком 50     

4 Спреј чистач стакла (пумпица) 500ml Ком 25     

5 
Антифриз G 12+, паковање 1 lit 

Ком 50     

6 Четке за прање возила за телескопску дршку са 
прекидачем димензије 25 X 13 cm, 
пречник рупе 20 mm 

Ком 5     

7 Безконтактно, монокомпонентно, концентровано 
средство за предпрање аутонобила, са ефектом 
одмашћивања, без мириса и безопасно по животну 
средину 

Лит 25     

8 Средство за чишћење алуминијумских фелни, 
паковање 500 ml, у спреју 

Ком 20     

9 Безконтактно средство за уклањање инсеката са 
спољашних површина возила (750 ml) 

Ком 20     

10 Спреј за отклањање никотина, прљавштина и чађи 
са стакала 0,5 lit 

Ком 10     



Страна 8 од 15 

 

11 Спреј за скидање катрана и смоле – 500 или 750 ml Лит 5     

12 Силиконски спреј за одржавање пластике и гуме – 
против леда 500 или 750 ml 

Лит 1     

13 Компресор за пнеуматике  Michelin 4X4/SUV digit или 
одговарајући 
Опис: 12-волтни извор напајања, дугме са унапред 
програмираним притиском,бели LED екран, 
максимални притисак 50 PSI, дугме за промену на 
PSI, BAR и KPa, напонски кабал од 300 cm са 12-
волтним утикачем са осигурачем, црево за ваздух 
високог притиска дужине око 60 cm, мерач притиска 
са позадинским осветљењем, испусни вентил  
 

Ком 5     

14 Компресор за пнеуматике  Michelin или одговарајући 
Опис: 12-волтни извор напајања, дугме са унапред 
програмираним притиском, LED осветљење, 
максимални притисак 40 PSI, дугме за промену на 
PSI, BAR и KPa, напонски кабал од 300 cm са 12-
волтним утикачем са осигурачем, црево за ваздух 
високог притиска дужине око 60 cm, мерач притиска 
са позадинским осветљењем   
 

Ком 5     

15 Батерија/стартер за покретање аутомобила 
- стартни напон 12V, маx.краткотрајна струја 400А, 
стартна струја 200А, пуњач – улаз 100-240V – 
50/60Hz, 
пуњач – излаз 15V 1000Ма,Lipo батерија 41,10 Wh, 2 
USB улаза 
 

Ком 3     

16 Трака пртљага са затезачем 12mX5cm/5t Ком 5     

17 Дизалица крокодил 2t Ком 5     
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18 Дизалица жаба 2t Ком 10     

19 Сајла за вучу возила пречника 10 mm,  
са изолацијом   

Ком 10     

20 WD 40 у спреју, паковање 200 ml 
 

Ком 30     

21 Универзални лепак 80gr (тип Gladiator или 
одговарајући)  

Ком 1     

22 Средство за полирање возила на бази воска, 
силикона и полимера за металик боју-течно (3М или 
одговарајући) 500 ili 750 ml 

Лит. 3     

23 Млеко за кокпит без силикона, паковање 500 ml 
 

Ком 10     

24 Сијалица H 1, 55W, светлосни флукс 1550 IM (тип 
OSRAM silver star 2,0 или одговарајуће) 

Ком 50     

25 Сијалица H 7, 55W, светлосни флукс 1550 IM (тип 
OSRAM silver star 2,0 или одговарајуће) 

Ком 40     

26 Сијалица W 5W -  убодна Ком  30     

27 Сијалица 21W Ком 30     

28 Сијалица 21/4W Ком 30     

29 Сијалица C5W (буренце) Ком 30     

30 Сијалица W 21/5W - убодна Ком 20     
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31 Прва помоћ, обавезни прибор 
 

Ком 15     

32 Кључ за точкове (17,19,21,23) телескопски Ком 5     

33 Скидач налепница и вињета Ком 5     

34 Стругач леда – телескопски, метални са два 
стругача; од гуме и пластике 

Ком 10     

35 Крпа-пешкир за ауто 55X76 cm  Ком 10     

36 Крпа за ентеријер 40X40 cm (тип KUNGS или 
одговарајући) 

Ком 10     

37 Крпа за стакло 40X40 cm (тип KUNGS или 
одговарајући) 

Ком 10     

38 Фине плетене рукавице, двоструко кружно плетена 
израда,  изнутра памучни материјал, споља најлон 
отпоран на хабање, (тип WURTH, 0899 404 110 или 
одговарајућа),  
величина 10 

 
 

Ком 

 
 

12 

    

39 Монтерске рукавице од фине свињске коже, СЕ 
категорија 1, надланица од растегљивог најлона, 
добра отпорност на влагу и уље, еластична 
манжетна око зглоба, могућност прања на 40 0С, 
(тип WURTH, 0899 400 463 или одговарајуће), 
величина 10 

 
 

 
Ком 

 
 
 

15 

    

40 Батерија за даљинске отвараче капије, кратка, 
дебела, А23-12V (висина 28,5 mm, пречник 10,3 
mm), (2018 г.) 

Ком  20     

41 Батерија за кључеве CR 2032 (мин 2021  г.) Ком 20     

42 Ватрогасни апарат за кола S1 А Ком 25     

43 Светиљка ротациона магнетна, 12V, Ком 3     
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44 Сигурносни троугао-euro Car Line Ком 30     

45 Трака за крпљење црева Ком 10     

46 Трака кепер Ком 5     

47 Трака лепљива пластична армирана, широка Ком 5     

48 Чистач климе 500ml,  са цевчицом Ком 10     

49 Повезица сет 0,46X20cm Сет 2     

50 Канистер за гориво метални – 20 литара Ком 5     

УКУПНО: 

  

 

 

 

 
Колона 5 – Понуђач уписује јединичну цену ставки из табеле, без пореза на додату вредност у Републици Србији 
Колона 6 – Понуђач уписује јединичну цену ставки из табеле, са порезом на додату вредност у Републици Србији 
Колона 7 – Понуђач уписује укупну цену по ставкама из табеле, без пореза на додату вредност у Републици Србији (количина х 5) 
Колона 8 – Понуђач уписује укупну цену по ставкама из табеле, са порезом на додату вредност у Републици Србији (количина х 6) 
 
У цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију набавке. 
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Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити 
закључен са изабраним понуђачем. 
Достављени модел уговора, понуђач мора да попуни, овери печатом и 
потпише, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају 
заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу уговора морају бити 
наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
 

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, те на основу Одлуке о додели уговора, у поступку 

набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује, бр. _____ од _______. 

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)са једне стране 

И 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________ 
(у даљем тексту: Добављач) (унети назив понуђача, седиште, ПИБ, матични 
број,унети име особе одговорне за потписивање уговора) са друге стране 
  
1.____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________ 
3._____________________________________________________________
  
 
 
 
(остали понуђачи из групе понуђача) 
 
закљулили су
  
 

УГОВОР НАБАВЦИ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ –  

бр.23/22 Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила  

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-55/147 од 07.09.2022. године 

покренуо поступак на коју се Закон о јавним набавкама не примењује – бр 

23/22- Материјал, прибор и пратећа средства за моторна возила,; 

- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број ____ од _____ за 
предметну јавну набавку на основу које закључује овај Уговор, а у свему у 
складу са прихваћеном Понудом Добављача, број понуде ______ од _____  
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка добара - Материјал, прибор и пратећа 

средства за моторна возила (у даљем тексту: добра), у свему у складу са 

спецификацијом добара из Позив за подношење понуда у поступку набавке на 

коју се закон не примењује, 23/22 и усвојеном Понудом које чине саставни део 

овог уговора.  

ЦЕНА 

Члан 2. 

Уговорена цена Добара из члана 1. овог уговора, износи ____________  динара 

без пореза на додату вредност. 

Порез на додату вредност се обрачунава у складу са важећим законом у 

Републици Србији. 

Количине добара из Обрасца структуре цене су оквирно процењене и Наручилац 

задржава право да у току реализације уговора одступи од ових количина а 

плаћање ће се вршити на основу стварно испoручене количине добара у 

зависности од потреба Наручиоца. 

Уговорена цена из става 1. овог члана обухвата све трошкове неопходне за 

извршење уговора, укључујући све пратеће услуге и потрошни материјал за 

испоруку до крајњег одредишта.  

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и непроменљива у току 

извршења уговора, није подложна никаквим накнадним променама услед 

новонасталих услова производње, транспорта, осигурања и других околности. 

НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити сукцесивно по извршеној испоруци добара у року од 45 

дана од дана сваке појединачне фактуре на износ плаћања  и Записника о 

квантитативном пријему овереног од стране овлашћених лица Наручиоца. 

РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 4. 

Рок испоруке Добра из члана 1. овог уговора je 20 дана од датума пријема 

појединачног захтева овлашћеног лица Наручиоца. 

Испорука добара ће се извршити на локацији Наручиоца – Централни магацин 

Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, 22314 Крњешевци, 

Јужна радна зона бб. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 

• формира комисију за квантитативни пријем добара који ће у име 
Наручиоца потписати Записник о квантитативном пријему, у року од 3 
дана од дана пријема добара;  
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• комуницира и сарађује са Добављачем приликом испоруке Добара;  

• изврши плаћања у корист Добављача у складу са одредбама овог 
уговора. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да: 

- испоручи Добра из члана 1. овог уговора, у року, у складу са Понудом, 
конкурсном документацијом и важећим прописима и стандардима; 

- комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца; 

- добра која испоручује буду фабрички нова, без оштећења, производних 
недостатака и да заједно са пратећом документацијом, као пратећом 
целином, испуњавају утврђене техничке и технолошке услове; 

- добра која испоручује запакује на начин који омогућава да се заштите од 
оштећења током транспорта до места испоруке. 

КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ  

Члан 7. 

Квантитативни пријем ће се обавити упоређивањем података на основу фактуре, 

отпремнице, спецификације из Понуде са стварно испорученим добрима. Врши 

се провера броја и комплетности испоруке и утврђује да ли добра имају 

видљивих недостатака. 

Уколико се утврди да испоручена добра не одговарају количини, поседују 

видљива оштећења, или нису у складу са захтевима из техничке спецификације, 

Наручилац ће по пријему добара сачинити Записник о рекламацији, без 

одлагања.  

Добављач се обавезује да поступи по рекламацији, да достави, односно замени 

другим добром у року од 5 (пет) дана од дана пријема рекламације. 

ГАРАНТНИ РОК 

Члан 8. 

Гарантни рок испоручених добара је 24 месеца, од датума потписивања 

Записника о квантитативном пријему од стране овлашћених представника 

Наручиоца. 

Добављач гарантује да су добра испоручена према овом уговору нова и 

некоришћена. 

УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 9. 

У случају да кривицом Добављача дође до прекорачења уговореног рока 

испоруке из члана 4. овог уговора, Наручилац ће Добављачу наплатити уговорну 

казну за сваки дан закашњења у висини од 0,5% а највише до 10% укупне 

уговорене цене из члана 2. став 1. овог уговора.  

Плаћање уговорне казне неће ослободити Добављача од његових обавеза да 

изврши испоруку која је предмет уговора нити га ослобађа од неких других 

обавеза и одговорности по овом уговору. 
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РАСКИД УГОВОРА 

Члан 10. 

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 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 11. 

Осим уколико није другачије дефинисано овим уговором, све информације које 

се дају у вези са овим уговором ће бити у писаној форми. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених 

представника обе уговорне стране. 

Рок трајања уговора је 2 месеци од датума ступања уговора на снагу или до 

момента испоруке свих уговорених добара, у зависности шта пре наступи, о чему 

ће Наручилац писаним путем обавестити Добављача. 

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. 

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

сваку уговорну страну. 

  ДОБАВЉАЧ 

Контрола летења Србије и Црне 

Горе SMATSA доо Београд 

 

Понуђач: ___________________ 

 

 

ДИРЕКТОР 

 

  Предраг Јовановић 

Име и позиција овлашћеног лица: 

____________________________ 

Печат и потпис овлашћеног лица: _ 

____________________ 

 


