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Техничка спецификација НЗЈН 4-23 
 
 

У циљу карактеризације отпада и препорука за даље поступање захтев је да се 
ураде физичко-хемијска испитивања отпада у табели.   
 

 Врста отпада 

Оквирна 
количина 
отпада за 

узорковање 

Оквирни 
број 

узорака 
Лoкaциja 

1 Отпадни антифриз 50 kg 1 Аеродром Београд 

2 Отпадни тонери 50 kg 1 Крњешевци 

3 Флуо цеви 10 кг 1 Аеродром Београд 

4 Отпадна возила 6 возила 1 Крњешевци 

5 
Муљ из сепаратора 
нафтних деривата 

 1 Аеродром Београд 

 
  
Отпадана возила нису у возном стању али опасне материје (антифриз, уље и 
акумулатор) нису уклоњенe. 
 
Сепаратор нафтних деривата је у употреби око 1 године, тако да тренутна 
количина талога није позната. 

 
Узорковање отпада ће се извршити на локацији SMATSA тренинг центра 
(Аеродром Београд) у Београду и на локацији централног магацина у 
Крњешевцима. 
 
Рок за испитивање и израду извештаја: најкасније 15 радних дана од дана 
узорковања. Извештаје доставити Наручиоцу у два примерка у папирном и 
електронском облику. 

 
Плаћање ће се вршити по реализованим испитивањима и достављеним 
извештајима за све врсте отпада у табели.  
Наведене количине су оквирно планиране и наручилац задржава право да 
одступи од наведених количина у техничкој спецификацији.  
 
Обавезни услови 

• Акредитација лабораторије према (SRPS ISO/IEC 17025:2017) коју издаје 
надлежни орган: Акредитационо тело Србије (АТС). Неопходно је да 
понуђач у оквиру обима акредитације поседује методе за Физичка и 
хемијска испитивања отпадних материјала;  

• Рeшeњe o испуњaвaњу услoвa зa oбaвљaњe физичких и хeмиjских 
испитивaњa oтпaдa које издаје надлежно Mинистaрствo; 

  

Додатни услови: 

Сертификат о успостављеним системима менаџмента управљања: квалитетом 

(QMS), заштитом животне средине (ЕМS) и безбедношћу и здрављем на раду 

(OHSAS). Акредитовани сертификати издати од стране овлашћене 

сертификационе куће. 
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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: Испитивање отпада, број 4/22 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. 

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:    
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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 након извршења комплетне услуге, у 
року од ____ (15 - 45 дана) календарских дана, од дана 
пријема исправног Рачуна и Записника о извршеној услузи и 
овереног од стране овлашћеног лица именованог од стране 
Наручиоца, којим се верификује извршење услуге 

Рок и израду извештаја: 

Рок за испитивање и израду извештаја: најкасније 15 радних 
дана од дана узорковања. Извештаје доставити Наручиоцу 
у папирном и електронском облику. 
Узорковање отпада ће се извршити на локацији SMATSA 
тренинг центра (Аеродром Београд) у Београду и на 
локацији централног магацина у Крњешевцима. 

Важност понуде 
(не краће од 60 дана) 

__________  дана. 

 
 
 

   

 
Место и датум: 

  
Понуђач: 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ – НЗЈН 4/23 ИСПИТИВАЊЕ ОТПАДА           Образац 3 

В: Услуга поновног испитивања отпадног антифриза 

РБ Опис 
Број 

извештаја 
Укупна цена у РСД без ПДВ Укупна цена у РСД са ПДВ 

1 
Испитивање отпадног 

антифриза 
1   

2 
Испитивање отпадних 

тонера 
1   

3 Испитивање флуо цеви 1   

4 
Испитивање отпадних 

возила 
1   

5 

Испитивање муља из 

сепаратора нафтних 

деривата 

1   

УКУПНО:   

Наведене количине су оквирно планиране количине и Наручилац задржава право да одступи од наведених количина у 

Tехничкој спецификацији и у Oбрасцу структуре понуђене цене, као и да одустане од дела набавке услуга. 

                 Место и датум:               Понуђач: Печат и потпис 

 

 

   

  Прихватљива понуда мора да садржи цене за све позиције како је предвиђено у табели. У случају да постоји 

неслагање између јединичних цена и укупне цене, јединична цена ће бити узета у обзир као исправна, а укупне 

цене ће бити исправљене према томе. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

Напомена: Овај Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем. У случају заједничке понуде и понуде са подизвођачем, у моделу 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
 
На основу члана 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 91/19) и Одлуке 
о додели уговора 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 понуђача, седиште, ПИБ, матични број, име 
и позицију особе одговорне за потписивање уговора) са друге стране 
 
1._____________________________________________________________ 
2._____________________________________________________________
  
(остали понуђачи из групе понуђача) 
 
закључили су, 
  
 
 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ бр. НЗЈН 4/23 

Испитивање отпада 

 
  

 
Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Одлуке број NAB.00 – 59 / 13 од 23.01.2023. године, 
покренуо поступак набавке на коју се не примењује Закон о јавним набавкама не 
примењује: Испитивање отпада НЗЈН 4/23, да је Наручилац донео Одлуку о 
додели уговора број NAB.00 – 59 / --- од ---.---.2023. године, за предметну набавку 
на основу које закључује овај уговор, а у свему у складу са прихваћеном Понудом 
Извршиоца, број понуде NAB.00 – 59 / --- од ---.---.2023. године (у даљем тексту: 
Понуда); 

У случају да Извршилац наступа са подизвођачем (у супротном се брише): 
- 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 (у супротном се брише): 
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- Носилац посла је Понуђач _____________________ који заступа групу понуђача 
у 
предметном поступку јавне набавке.  

- Сви понуђачи из Заједничке понуде одговарају неограничено солидарно према 
Наручиоцу. 

- Споразум којим су се понуђачи из групе понуђача међусобно обавезали и према 
Наручиоцу саставни је део овог уговора. 

 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет овог уговора je пружање услуге Испитивање отпада (у даљем тексту: услуга) у 
свему према Техничкој спецификацији из Позива за подношење понуда за НЗЈН 4/23 
која чини саставни део овог уговора. 
 
ЦЕНА 

Члан 2. 

Укупна цена услуге из члана 1. овог уговора износи ________ динара (податак из 
Обрасца понуде) без пореза на додату вредност, који се обрачунава у Републици 
Србији.  

Укупна цена из става 1 овог члана уговора обухвата све трошкове који се односе на 
реализацију предметне набавке. 

Јединичне цена из става 1. овог члана је фиксна и не може се мењати у току трајања 
овог уговора. 

Уговорена вредност из члана 1. овог уговора је утврђена на основу оквирних количина 
планираних према потребама Наручиоца. Наручилац задржава право да од наведених 
количина одступи у току периода важења уговора. 
 
Вредност извршене услуге ће се утврдити на основу броја пружених услуга и усвојених 
јединичних цена из Обрасца структуре цене 
 
НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 3. 

Плаћање ће се вршити након извршења комплетне услуге, у року од ________ 
календарских дана (податак из Обрасца понуде), од дана пријема исправног Рачуна 
и Записника о извршеној услузи и овереног од стране овлашћеног лица именованог од 
стране Наручиоца, којим се верификује извршење услуге. 
 
ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА  

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да: 

• обезбеди Извршиоцу приступ објектима који су предмет услуге као и сву 
потребну документацију која је неопходна за пружање услуга; 

• изврши плаћање у складу са одредбама овог уговора; 

• одреди лица за стручни надзор над вршењем услуге која ће имати следеће 
задатке: 

➢ да уведе Извршиоца у посао; 
➢ врши праћење оперативне и финансијске реализације уговора; 
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➢ да комуницира, планира и усаглашава термине за обављање услуге са 
Извршиоцем услуге; 

➢ да прати и контролише ниво квалитета извршене услуге и усклађеност 
са техничком спецификацијом из конкурсне документације; 

➢ да потпише Записник о извршеној услузи у року од три радна дана од 
датума успешног извршења целокупне предметне услуге; 

 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА УСЛУГЕ 

Члан 5. 
Извршилац услуге се обавезује да: 
 

- врши услугу из члана 1. овог уговора према понуди, а у складу са важећим 
законима у области заштите од пожара, заштите животне и Законом о 
безбедности и здрављу на раду; 

- придржава се свих упутстава Наручиоца; 
- пре почетка пружања уговорене услуге достави писмену најаву – документа 

идентификације за запослене који ће боравити на локацији SMATSA доо и за 
регистарске ознаке возила;   

- обавља услугу по позиву наручиоца према оквирној динамици која је 
заједнички утврђена ;  

- пратеће услуге из уговора обавља ажурно, стручно и квалитетно, у свему 
према важећем Закону о управљању отпадом, професионалним стандардима 
струке за ту врсту услуге и добрим пословним обичајима; 

- одреди стручна лица која ће бити овлашћена и одговорна за извршење 
уговора, а која ће, након сваке извршене појединачне услуге;  

- податке које добије од Наручиоца, или до којих је дошао приликом вршења 
услуге, држи у свом поседу и чува као пословну тајну и након завршетка 
уговора, те да исте може користити искључиво за сврху пружања услуга 
односно достављања извештаја Наручиоцу; 

- благовремено обавести, у писаној форми, Наручиоца о чињеницама чије је 
наступање од утицаја на извршење овог уговора, као што су сметње у 
испуњењу уговора, промене околности и сл.; 

- комуницира и сарађује са овлашћеним представником Наручиоца; 
 

Извршилац се обавезује да ће ангажовати лица одговорна за извршење услуге из члана 
1. овог уговора, у складу са Понудом. Уколико у току извршења уговора неко од 
ангажованих лица престане да ради из било ког разлога, Извршилац услуге ће одмах о 
томе обавести Наручиоца. Ангажовање нових лица од стране Извршиоца услуге 
подлеже претходној сагласности Наручиоца. 
 
РОК, ЛОКАЦИЈА И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 6. 

 
Узорковање отпада ће се извршити на локацији SMATSA тренинг центра (Аеродром 
Београд) у Београду и на локацији централног магацина у Крњешевцима. 
 
Рок за испитивање и израду извештаја: најкасније 15 радних дана од дана узорковања. 
Извештаје доставити Наручиоцу у папирном и електронском облику. 
 

 

Услуге из члана 1. овог уговора ће се пружати према утврђеној динамици или према 
захтеву и динамици коју утврди наручилац, у писаном облику 
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Свака евентуална измена и/или допуна динамике мора бити утврђена у писаном облику. 
 
 
НАДЗОР И ПРИЈЕМ УСЛУГА 

Члан 7.  

Овлашћени представници Наручиоца ће у току реализације уговора вршити надзор над 
извршењем услуга, у складу са чланом 4. овог уговора.  

Уколико овлашћени представници Наручиоца установе било какве пропусте, недостатке 
или да извршене услуге одступају од услуга из Техничке спецификације, о томе ће 
сачинити Извештај, на основу кога је Извршилац у обавези да у року од 3 радна дана од 
дана пријема Извештаја усагласи одступања извршене услуге са Техничком 
спецификацијом и захтевима из Јавног позива, о свом трошку. 

Након отклањања пропуста овлашћени представници Наручиоца ће сачинити и 
потписати Записник о извршеним услугама. 
 
РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 8. 

Уговор ступа на снагу када га потпишу представници обе уговорне стране са роком 
важности од 12 месеца од дана ступања уговора на снагу.  
 
 
ИЗМЕНЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Члан 9. 

Рок за реализацију уговора може се продужити у случајевима: 

• настанка ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења 
уговора - виша сила и мере државних органа; 

• неиспуњења обавеза од стране наручиоца дефинисаних конкурсном 
документацијом и овим уговором; 

• у случају обуставе извршења услуге која није последица пропуста Извршиоца; 

• одустанком Наручиоца од дела набавке због измена законских прописа, 
процедуралних и других сличних разлога. 

Продужење рока се не може тражити због околности које су наступиле по истеку рока 
предвиђеног уговором за испуњење уговорних обавеза. 

Извршилац услуге подноси Наручиоцу Захтев за продужење рока извршења услуге са 
предлогом новог рока у писаној форми, у року од 3 (три) дана од сазнања за околност 
предвиђене овим чланом, а најкасније 7 дана пре истека рока за извршење услуге.  

Измене уговора о јавној набавци ће бити на снази само уколико су у форми анекса 
уговора и уколико су потписане од стране овлашћених представника обе уговорне 
стране. 

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. 

Наручилац има право на једнострани раскид уговора: 

• уколико Извршилац услуге не достави средства обезбеђења; 
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• уколико Извршилац услуге не поступи на начин дефинисан овим уговором; 

• ако не отклони уочене недостатке у року предвиђеном овим уговором; 

• ако извршилац током трајања уговора замени подизвођача или  ангажује лице 
које не испуњава услове захтеване конкурсном документацијом. 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. 

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. 
 
 

 
 

Контрола летења Србије и Црне Горе 
SMATSA доо Београд 

 

 

 

ДИРЕКТОР 

Предраг Јовановић 

ЗА ИЗВРШИОЦА 
 

Позиција одговорног лица, печат и 
потпис 

 
 

Име и презиме лица одговорног за 
потписивање уговора 


