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Техничка спецификација: 
 
 
 

 
Предмет јавне набавке периодично одношење и депоновање смећа и другог  
комуналног отпада са локације Организациона јединица АКЛ Краљево, Контроле 
летења Србије и Црне Горе SMATSA доо Београд, која се налази на Аеродрому 
у Лађевцима код Краљева. 
 

• Услуга обухвата пражњење смећа и другог комуналног отпада из металних 
контејнера запремине 1,1 m3 , превоз и депоновање  на уређену градску 
депонију. 
 

• Обим услуге је пражњење и одношење комуналног отпада из два контејнера 
по једном позиву. 

 

• Предвиђена динамика је четири (4) пражњења и одношења смећа у току 
месеца, и то по два (2) контејнера по доласку. 
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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 27/22 чији је предмет набавка услуге - 

Услуге одвожења комуналног отпада са локацијe АКЛ Краљево:  

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. 

 
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 субјект из групе. 
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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 

Инвеститора 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 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

НЕЗЈН 27/22 - Услуге одвожења комуналног отпада са локације АКЛ Краљево 
 

Назив понуђача:  

Седиште:  

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

 

Порески идентификациони број 
/ матични број: 

  

Одговорно лице за 
потписивање уговора и 
позиција 

 

Број рачуна и назив банке  

СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

Р  
б 

Опис услуге 
Јединца 

мера 
Кол.  

Јединична 
цена без ПДВ 

Јединична 
цена са  ПДВ   

Укупна цена 
без ПДВ 

Укупна цена 
са ПДВ 

1. 

Услуге 
одвожења 
комуналног 
отпада из 
АКЛ Краљево 

излазак3 48  __________ __________ __________ ___________ 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА: __________ ___________ 

* У цену су укључени сви трошкови који се односе на реализацију предмета набавке. 

 

Начин плаћања: 

(не краће од 25 а 
не дуже од 45 
дана) 

Плаћање укупне понуђене цене ће се вршити месечно на основу 

пружених услуга, у року од ____ дана од дана пријема исправног рачуна 

за извршене услуге и Записника о извршеним услугама у претходном 

месецу потписаног од стране овлашћеног представника Наручиоца. 

 
3 Под изласком се подразумева долазак на локацију, одвожење и депоновање отпада и другог комуналног 

отпада на уређену градску депонију. 
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Време одзива  
(не дуже од 24 
часа) 

Максимално време одзива за одвожење и депоновање смећа је ____ 
часова од момента упућивања позива Извршиоцу од стране овлашћеног 
лица Наручиоца. 

Место 
извршења 

АКЛ Краљево на Аеродрому у Лађевцима код Краљева 

Период важења 
понуде (не мање 
од 60 дана) 

____ дана од датума отварања понуда. 

 
 
 

Место и датум:  Привредни субјект: Печат4и потпис 
овлашћеног лица 

 
  

 
4 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 
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МОДЕЛ УГОВОРА  

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним привредним субјектом. 
 
Достављени модел уговора, привредни субјект мора да потпише, чиме потврђује да је 
упознат са садржином и да прихвата елементе модела уговора. У случају заједничке 
понуде и понуде са подизвођачем, мора да буду наведени сви привредни субјекти из групе, 
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 
и Одлуке о додели уговора, у поступку набавке на коју се Закон о јавним набавкама не 
примењује NAB.00-59/__ од __.___.2022. 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: Извршилац) (унети назив привредног субјекта, седиште, ПИБ, матични 
број, име особе одговорне за потписивање уговора), са друге стране   

  
 

 

 
1.
 _____________________________________________________________ 
2.
 _____________________________________________________________
  

 

 
  

 

 (остали привредни субјекти из групе) 
 
закључили су,  
 
  
 

 

  

 

 
 

 

 

 

 УГОВОР О НАБАВЦИ  
бр. 27/22 – Услуге одвожења комуналног отпада са локације АКЛ Краљево   

  
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
 
- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00-59/317 од 21.09.2022. године спровео 

поступак набавке на коју се Закон о јавним набавкама не примењује Услуге одвожења 
комуналног отпада са локације АКЛ Краљево - 27/22; 
- да је Наручилац донео Одлуку о додели уговора број NAB.00-59/____ од __.__.2022. 
године за предметну набавку на основу које закључује овај уговор, а у свему у складу са 
прихваћеном Понудом, број понуде NAB.00-59/____ од __.__.2022. године (у даљем тексту: 
Понуда), која чини саставни део овог уговора.   

 
У случају да Извршилац услуге наступа са подизвођачем: 
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- Извршилац ће извршење уговора на следећим пословима: 
___________________________________________________________________ 
поверити подизвођачу/подизвођачима: 
___________________________________________________________________.  

- Извршилац ће, према одредбама овог уговора, искључиво бити одговоран за начин на 
који се спроводи Уговор, као и према свим запосленима, представницима или 
подуговарачима које ангажује Извршилац у вези са спровођењем уговора. 
 

У случају подношења Заједничке понуде: 
 

- Носилац посала је Привредни субјект _____________________који заступа групу 
привредних субјеката у предметном поступку набавке.  

- Сви привредни субјекти из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно 
према Наручиоцу. 

- Споразум којим су се привредни субјекти из групе привредних субјеката међусобно 
обавезали и према Наручиоцу, биће саставни део овог Уговора.(уколико Извршилац 
наступа самостално, овај део се брише)  

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је пружање услуге одвожења комуналног отпада са локације АКЛ 
Краљево (у даљем тексту: Услуге), у корист Наручиоца, у свему у складу са техничком 
спецификацијом и усвојеном Понудом, које чине саставни део овог уговора.  
 
ЦЕНА 

Члан 2. 

Уговорена вредност услуге из члана 1. овог уговора износи (из Обрасца понуде) динара, 
без пореза на додату вредност који се обрачунава и плаћа у Републици Србији.  
 
Порез на додату вредност се обрачунава сходно важећим прописима у Републици Србији.  
 
Цена из става 1. обухвата цену свих услуга, као све трошкове неопходне за извршење 
уговора, таксе и друге дажбине неопходне за извршење уговора.  
 
Образац структуре цене је саставни део овог Уговора. Измене јединичних цена могуће је 
извршити само уколико је Извршилац званично променио цену својих услуга у складу са 
Законом или Подзаконским актима који регулишу ову област, а након 6 месеци од 
потписивања уговора уз сагласност Наручиоца, уз доставу релевантхи доказа о промени. 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити месечно на основу пружених услуга, у року од (из Обрасца понуде) 
дана од дана пријема исправног рачуна за извршене услуге и Записника о извршеним 
услугама у претходном месецу потписаног од стране овлашћеног представника.    
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА  

Члан 4. 

Извршилац услуге се обавезује да: 
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− услуге из члана 1. овог уговора пружи благовремено, стручно и квалитетно, 
придржавајући се професионалних стандарда, прописа и правила струке који важе 
за ову врсту услуга; 

− податке које добије од Наручиоца, или до којих је дошао приликом пружања услуга, 
држи чува као пословну тајну и након завршетка уговора, те да исте може користити 
искључиво за сврху пружања услуга по овом уговору; 

− дa cвa cпopнa питaњa и нeдoyмицe paзpeши y дoгoвopy ca представником 

Наручиоца; 

− комуницира и сарађује са овлашћеним представницима Наручиоца;  

− услуге пружи у свему према Понуди и Техничкој спецификацији које чине саставни 

део овог уговора; 

− Достави фактуре за извршене услуге. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да: 

• одреди лице за праћење реализације уговора, са следећим задужењима: 

- комуникација са овлашћеним представницима Извршиоца; 
- праћење квалитета услуге и усклађености са спецификацијом из позива за 

подношење понуда; 
- праћење оперативне и финансијске реализације уговора; 
- сачињавање и потписивање Извештаја о извршеним услугама. 

• обезбеди приступ на локацији као и приступ свим осталим местима која су по 
природи ствари потребна за правилно извршење уговора; 

• изврши плаћање у корист Извршиоца у складу са одредбама овог уговора.  

 
РОК, НАЧИН И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 6. 

Рок одзива за одвожење и депоновање смећа са локације не може бити дужи од (из 
Обрасца понуде) часова од момента упућивања позива од стране овлашћеног лица 
Наручиоца. 
 
Динамика вршења појединачних услуга утврђује се према усаглашеном заједничком плану 
Наручиоца и Извршиоца.  
 
Услуга одвожења и депоновања смећа ће се вршити на локацији АКЛ Краљево на 
Аеродрому Лађевци код Краљева.  
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 7. 

У случају да Извршилац својом кривицом не изврши услугу у року дужан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности неизвршених услуга, за сваки  дан 
кашњења, у максималном износу од 10% од укупне вредности услуге из члана 2. став 1. 
овог Уговора без пореза на додату вредност. 
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Плаћање Уговорне казне неће ослободити Извршиоца од његових обавеза да изврши 
услугу која је предмет Уговора нити га ослобађа од неких других обавеза и одговорности по 
овом уговору. 
 
 
 
НАДЗОР И ПРИЈЕМ УСЛУГА 

Члан 8. 

Овлашћени представник Наручиоца ће у току реализације уговора вршити надзор над 
извршењем услуга, према одредбама овог уговора.  
 
Услуга ће се вршити у складу са потребама, по позиву Нaручиоца. 
 
У случају евентуалних недостатака и примедби у вези са квалитетом пружених услуга, 
Наручилац ће сачинити писани Извештај по којем је Извршилац услуге дужан одмах да 
поступи. 
 
Уколико услуге нису извршене на уговорени начин и у складу са Техничком 
спецификацијом, овлашћени представник Наручиоца дужан је да одбије пријем услуга и 
захтева поновно извршење услуге коју је Извршилац дужан да изврши. 
 
По успешно извршеним услугама, овлашћени представници Наручиоца ће сачинити и 
потписати Извештаја о извршеним услугама. 
 
РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 

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. 
 

Страна која жели да раскине уговор сагласно ставу 1. овог члана, дужна је да пре раскида 
писмено обавести другу страну о кршењу било које уговорне обавезе, да наведе повреду 
уговорне обавезе и захтев да се то исправи у року од 7 дана од дана достављања писменог 
обавештења. 
 
Уколико уговорна страна која је одговорна за раскид уговора и чијом је кривицом настала 
штета, не отклони недостатке, друга уговорна страна има право на раскид уговора.  
 

Раскид уговора нема утицаја на права и обавезе уговорних страна насталих пре раскида 
уговора. 
 
Уговорне стране могу споразумно раскинути уговор и то писаним споразумом о раскиду 
уговора, а којим раскидом ће уговорне стране регулисати међусобна права и обавезе 
доспеле до момента раскида Уговора. 
 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника обе 
уговорне стране, а почиње да се примењује од датума истека претходног уговорa. 
 



Страна 12 од 12 
 

 
 

Рок трајања уговора је 12 месеци oд датума примене уговора или до момента када вредност 
пружених услуга достигне износ уговорене вредности о чему ће Наручилац писмено 
обавестити Извршиоца. 
 
Уговорне стране су сагласне да све што није дефинисаном овим уговором, примењују се 
одредбе Закона о облигационим односима Републике Србије и други позитивни прописи 
Републике Србије. 
  
Све измене и допуне овог Уговора могу се вршити искључиво у писаној форми. 
 
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 4 (четири) примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну страну. 
 
 

Контрола летења Србије и Црне Горе 
SMATSA доо Београд 

 
ЗА ИЗВРШИОЦА  

   

  Печат5 и потпис и позиција овлашћеног 
лица 

   

ДИРЕКТОР 
Предраг Јовановић 

 Име и презиме лица овлашћеног за 
потписивање уговора 

 

 
5 Напомена: Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна већ препоручена 


