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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.
124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању
поступка јавне набавке број 17/2017, деловодни број 5513 од 26.09.2017. године
и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 17/2017, деловодни број
5513 - 1 од 26.09.2017. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова – Монтажни
објекти, партија 1: Монтажни објекти 1; ЈН 17/2017
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1. Подаци о наручиоцу
Наручилац: Јавно предузеће за аеродромске услуге „АЕРОДРОМ НИШ“
Адреса: Ваздухопловаца бр. 24 Ниш
Интернет страница: www.nis-airport.com
2. Врста поступка јавне набавке
Предметна јавна набавка се спроводи у у поступку јавне набавке мале
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне
набавке
3. Предмет јавне набавке
Предмет јавне набавке бр. 17/2017 су радови – Монтажни објекти, партија 1:
Монтажни објекти 1, Шифра из општег речника набавки: ОРН-44211100 Модуларне и преносне зграде.

4. Циљ поступка
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
5. Партије
Набавка Монтажних објеката је обликована по партијама.
Партија 1: Монтажни објекти 1.
6. Контакт (лице или служба)
Лице (или служба) за контакт: Андријана Цветановић Драгослава Марковић
Е - mail адреса : аcvetanovic@nis-airport.com , dmarkovic@nis-airport.com
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА
И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК
ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА,
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.
Партија 1: Монтажни објекти 1
ОПИС
Основа објекта је правоугаоног облика са осним димензијама 2.50x3.10 метра. Кров је са
нагибом кровне равни 10%. Сам објекат је монтажна рамовска челична конструкција темељена
на монтажним темељима самцима – шапама.
Челична кровна конструкција обухвата рожњаче од хладно обликованих кутијастих профила
60x100x4мм распона 3.10м и укрућењима у кровној равни која су такође од кутијастих профила.
Главни носачи објекта су система крутог рама распона 2.50м на осовинском растеру од 3.10м и
изводе се у завареној изради применом хладно обликованих кутијастих профила 80x80x4мм.
Челична конструкција се изводи, монтира и штити од корозије у свему према техничкој
документацији и важећим Техничким прописима за израду, монтажу и заштиту челичне
конструкцје од корозије.
Унутрашње димензије објекта су 2,4м x 3,0м са нето површином од 7,2м2 и светлом висином од
2,5м. Конструктивни систем објекта је челична рамовска конструкција од кутијастих профила, са
сендвич панелима као зидном облогом, ТР лимом кровним панелом као кровним покривачем и
гумираном подном облогом. Са једне сране ће се налазити отвори, улазна врата 90/200 и
прозор 90/150 од ПВЦ петокоморних профила са дуплозастакљеним стаклом 4+16+4 пуњено
Аргоном, док ће са остале 3 стране објекат бити затворен. Сама конструкција објекта ће бити
таква, да ће уз помоћ виљушкара моћи да се премешта на жељену локацију. Предња фасада
објекта, где су улазна врата и прозор, ће имати детаљ алу-бонд фасаде. Изнад самог детаља је
остављен простор за рекламу. Електро инсталације ће имати све потребне прикључке и
разводе уз засебно бројило.
Објекат се напаја монофоазно. Као прихват напојног кабла, предвиђена је индустријска
утичница типа УКО-УТО 16А Л;Н;Пе урађена у заштити ИП 54, постављена са спољашње
стране кућице, на задњем зиду.
За
мерење
утрошка
електричне
енергије,
користи
се
монофазно
двотарифно,мултифункционално бројило, снабдевено уређајем за даљинско управљање и
очитавање еле.енергије.
Укупна снага која може да се ангажује за потребе потрошача износи мање од 3,5кW.
За снабдевање потрошача, унутар овог простора, из разводног ормана, смештеног заједно са
бројилом, МРО, до утичница врши се развод кабловима, положеним у ПВЦ каналице.
За осветљење радног простора користе се савремени надградни светлосни панели, са ЛЕД
извором светлости температуре боје 40000К. Унутар контејнера монтирају се два панела од по
22W, док се изнад улазних врата користи рефлектор са ЛЕД извором, снаге 10W.
Управљање расветом врши се надградном серијском двополном склопком, монтираном на 1,5м
од пода.
Заштита од нежељеног додира, са опасним напоном, изведена је заштитним уземљењем,
напајање ТНЦ, користи се заштитно уземљење од извора.
Заштита од струјне грешке изведена је заштитним уређајем диференцијалне струје са струјом
грешке већом од 30мА.
Заштита да метални делови конструкције дођу под опасан напон, изведена је уземљењем
комплетне конструкције на уземљивач. У том циљу објекат је опремљен укрсним комадом
трака, завареним, са спољне стране, за носећу греду, лево од врата.
Заштита од кратког споја и прекомерно оптерећење каблова изведено је правилним пресеком
проводника и правилним избором аутоматских осигурача. Осигурачи су смештени у МРО и
обезбеђују појединачно свако струјно коло.
Набавка монтажних објеката подразумева набавку, испоруку и монтажу у наведеној количини
од 2 комада безусловно, стручно, прецизно и квалитетно, а у свему према опису и траженим
карактеристикама доле наведеним.

Конкурсна документација у поступку ЈНMВ бр.17/2017 4/34

Редни
бр.
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ОПИС
2
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
КОНСТРУКЦИЈА
Рамовска конструкција треба да се
изради
од
челичних
кутијастих
профила
димензија
80x80x4,
и
секундарних кровних носача димензија
60x100x4.
ПОД
Облагање пода сендвич панелом који
се састоји од два алуминијумска слоја
дебљине 0.5мм, испуњен
полиуретаном 50мм, блажујке 18мм и
гуменом облогом од 2mm
КРОВ
Кров треба урадити од кровних
термоизолационих панела, са
спољашњом облогм ТР лимом,
испуном од полиуретаснке пене
дебљине 50мм, са отпорношћу на
ватру 15-30мин. Панеле треба
монтирати на рам направљен од
металних профила (челик) , повезаних
уздужно - преко профилног система за
спајање и попречно - делимичним
резањем доње металне плоче и
термоизолационог слоја, преклапања
панела и фиксирање са
самоурезујуćим вијцима.
ПЛАФОН
Плафон треба урадити од
термоизолационих панела са испуном
од полиуретанске пене дебљине 50мм
ЗИДОВИ
Зидове треба обложити зидним
сендвич панелом са испуном од
полиуретана 50мм,са отпорношћу на
ватру 15-30мм. Панеле треба
монтирати на рам од металних
профила (челик), повезаних уздужнопреко профилног система за
спајање.Панели морају бити виског
квалитета према еуро стандарду.
ОБЛАГАЊЕ ПРЕДЊЕ ФАСАДЕ
Предња фасада треба бити обложена
алу-бонд фасадним касетама у RALu
по избору инвеститора (у свему према
пројекту) са пратећим спојним
елементима потребних за монтажу.
иОблагање зидним сендвич панелом са
испуном од полиуретана 40мм у
белосивој боји RAL9002, стандардна
профилација. Фасадни панели морају
бити високог квалитета према еуро
стандарду.
ВРАТА
Улазна врата треба да буду израђена
од ПВЦ профила, застакљена дуплим
стаклом 4+16+4мм пуњено Аргоном,
димензије 90x200цм. Врата треба да
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15.

16.
17.

имају браву за закључавање.
ПРОЗОР
Прозор треба да буде урађен од ПВЦ
профила, застакљен дуплим стаклом
4+16+4мм пуњен аргоном, димензије
90x150цм. Прозор треба да има
могућност отварања и по вертикали и
по хоризонтали.
ОЛУЦИ
Објекат мора да има инсталиране
олучне хоризинтале и вертикале
димензија 10x10цм од поцинкованог
лима дебљине 0,6мм, са држачима од
поцинковане траке 30/3мм на сваких
50цм.
ЕЛЕКТРО
ЕНЕРГЕТСКЕ
ИНСТАЛАЦИЈЕ
Мерно разводни орман МРО. Комплет
уграђено, повезано према једнополној
шеми, испитано и пуштено у рад
монофазне (Л+Н+Пе) надградне
утичнице утичница је израђена
заштиити ИП 44. Уграђено и повезано
монофазна (L+N+Pe) индустријска
утичница, за прикључења на напајање.
Утичница је изведена у u IP 56.
Уграђено и повезано
плафонски панел светиљка димензије
30/30 цм следећих карактеристика:
Напон напајања 220В/50Хз
Извор светлости Лед елементи укупне
снаге 22W
Позиција подразумева комплет са
предспојним справама и извором за
напајање
рефлекторска ЛЕД светиљка, изведена
у заштити ИП 54. Напон напајања
220В/50Хз, Извор светла ЛЕД снаге
10W. Комплет са предспојном справом
и изворомсветла
Серијска двополне склопке 230V/50Hz
10A, за монтажу на зид, изведена у
заштити IP 44
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И
СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Четворопарични информациони кабл
за пренос података, типа УТП Цат 6А.
Назидна прикључна утичница,
дводелна, РЈ45 Цат 5а, за монтажу на
зид
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Потпис и печат
понуђача

Датум:
У Нишу, дана______________

Понуђач је дужан да понуди све позиције у оквиру партије. Укупна цена
подразумева набавку и монатажу свега наведеног на начин и по
карактеристикама наведеним у опису.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.
75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ
ТИХ УСЛОВА
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који
испуњава обавезне услове за учешће,дефинисане чланом 75.ЗЈН, а
испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,
понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:
Р.бр

1.

2.

3.

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

Да је регистрован код надлежног
органа,
односно
уписан
у
одговарајући регистар(чл. 75. ст.
1. тач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА(Образац. у поглављуVIII
ове конкурсне документације), којом
понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује
да испуњава услове за учешће у
поступку јавне набавке из чл. 75. ст.
Да он и његов законски заступник 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН,
овом
конкурсном
није осуђиван за неко од дефинисане
кривичних
дела
као
члан документацијом
организоване криминалне групе,
да није осуђиван за кривична дела
против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично
дело примања или давања мита,
кривично дело преваре(чл. 75. ст.
1. тач. 2) ЗЈН);
Да је измирио доспеле порезе,
доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике
Србије или стране државе када
има седиште на њеној територији
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне
набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним
бројем 1, 2, 3 и 4. Понуђач доказује дотављањем ИЗЈАВЕ(Образац
Изјаве у поглављу VIII ове конкурсне документације),којом под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст.
2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са
чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана
75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за
подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац Изјаве у поглављу
VIII ове конкурсне документације),потписану од стране овлашћеног лица
подизвођача и оверену печатом.
 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе
понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају
ИЗЈАВА(Образац Изјаве у поглављу VIII ове конкурсне документације),
мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из
групе понуђача и оверена печатом.
 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке,
која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани
начин.
 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију
доказа о испуњености услова, а можеи да затражи на увид оригинал или
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Ако
понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву.
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке(свих
или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да
достави:
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у
табеларном приказу обавезних услова –Доказ:
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре, односно извод из регистра надлежног привредног
суда;
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне
регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.
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2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у
табеларном приказу обавезних услова–Доказ:
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe
основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није
осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење
Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда
доставити ИУВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је
седиште
домаћег
правног
лица,
односно
седиште
представништва или огранка страног правног лица, којом се
потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела
против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из
казнене евиденције Посебног одељења за организовани
криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта законског заступника). Уколико
понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави
доказ за сваког од њих.
Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције,
односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим
се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или
према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у
табеларном приказу обавезних услова- Доказ:
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је
измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне
управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу
изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања
понуда.
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Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из
члана 75.став 1. тачке1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на
интернет страницама надлежних органа, и то:
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са
законом којим се уређује електронски документ.
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази,
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под
кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или
управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом
те државе.
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери
да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова
издати од стране надлежних органа те државе.
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
Понуђач подноси понуду на српском језику.
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у
заједничкој понуди.
Понуду доставити на адресу: ЈП “Аеродром Ниш” Ниш
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –
Монтажни објекти , партија 1: Монтажни објекти 1 17/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до
12.10.2017. до 10.00 часова.
Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 12.10.2017. године у 10.30
часовa, у просторијама Наручиоца, на адреси Ул. Ваздухопловаца бр. 24,
Ниш.
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно
наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда,
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде
подносити, сматраће се неблаговременом.
Понуда мора да садржи:
Понуда мора да садржи:
o Образац понуде са Описом предмета набавке и структуром цене за
коју се понуда подноси - попуњен, потписан и оверен печатом;
o Изјаву понуђача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у поступку
јавне набавке мале вредности - попуњена, потписана и оверена
печатом;
o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Законаза сваког
члана заједничке понуде – попуњен, потписан и оверен печатом,
уколико понуду подноси група грађана;
o Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за
подизвођачапопуњен, потписан и оверен печатом, уколико
понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу;
o Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране
свих учесника у заједничкој понуди, уколико понуду подноси група
понуђача;
o Модел уговора - попуњен, потписан и оверен печатом;
o Образац изјаве о независној понуди - попуњен, потписан и оверен
печатом;
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o Меницу за озбиљност понуде (потврду о извршеној регистрацији),
Менично овлашћење
o Средства обезбеђења предвиђена Конкурсном документацијом
Понуда која не буде садржала све горе наведене елементе биће
одбијена као неприхватљива.
3. ПАРТИЈЕ
Предметна јавна набавка је обликована по партијама, партија 1: Монтажни
објекти 1.
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која
документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: “Аеродром Ниш”
Ниш, Ваздухопловаца бр. 24 Ниш са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку радова – Монтажни објекти, партија 1:
Монтажни објекти 1, 17/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку радова – Монтажни објекти, партија 1:
Монтажни објекти 1, 17/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку радова – Монтажни објекти, партија 1:
Монтажни објекти 1, 17/2017- НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Монтажни објекти,
партија 1: Монтажни објекти 1, 17/2017- НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења
своју понуду.
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у
више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде , понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду
са подизвођачем.
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу
понуде, наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне
вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача
који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у
уговору о јавној набавци.
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који
су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број
подизвођача.
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:
 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,
 понуђачу који ће у име групе понуђача потписивати образце из конкурсне
документације,
 понуђачу који ће издати рачун,
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како
се доказује испуњеност услова.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према
наручиоцу.
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.
Рок плаћања је не дужи од 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на
основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука и
монтажа добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.
9.2. Захтев у погледу рока извођења радова
Рок извођења радова на монтажним објектима, као и испоруке и монтажа не
може бити дужи од 30 радних дана од дана потписивања уговора.
Место испоруке и монтаже – на адресу наручиоца: ЈП “Аеродром Ниш” Ниш
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш.
Гарантни рок не може бити краћи од 24 месеци од дана окончања посла.
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику
затражи од понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може
мењати понуду.
9.4. Други захтеви
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Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови ( нпр. Одмах, по договору,
од-до,...). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се
сматрати неприхватљивом.
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА
ЦЕНА У ПОНУДИ
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне
набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на
додату вредност.
У цену је урачуната цена предметне јавне набавке са испоруком на адресу
Наручиоца.
Цена је фиксна и не може се мењати.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у
складу са чланом 92. Закона.
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан
да тај део одвојено искаже у динарима.
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ
ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства
финансија и привреде.
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту
животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне
средине.
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА
IПонуђач је дужан да у понуди достави:
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко
сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и
овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и
потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок
важења менице је 30 дана од дана отварања понуда.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека
рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро
извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор,
одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као
неприхватљива.
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II Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу
бланко сопствену меницу за добро извршење посла са меничним
овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са
роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно
извршење посла.
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач
не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен
уговором.
III Изабрани понуђач је дужан да достави:
Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добра, преда
наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном
року са меничним овлашћењем, у висини од 10% од укупне вредности уговора
без ПДВ-а, са роком важности који је најамање 5 (пет) дана дужи од истека
гарантног рока.
Наручилац ће уновчити меницу за за отклањање грешака у гарантном
року у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у
роковима и на начин предвиђен уговором.
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА
НА
РАСПОЛАГАЊЕ,
УКЉУЧУЈУЋИ
И
ЊИХОВЕ
ПОДИЗВОЂАЧЕ
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља
на располагање.
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

ИЛИ

ПОЈАШЊЕЊА

У

ВЕЗИ

СА

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу
наручиоца, електронске поште на: dmarkovic@nis-airport.com или факсом на
број: (0)18 4583 003
тражити од наручиоца додатне информације или
појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде сваког радног дана од понедељка до петка у времену од
08:00 до 15:00.
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет
страници.
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.
17/2017”.
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења
нити да допуњује конкурсну документацију.
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем
понуде телефоном није дозвољено.
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен
чланом 20. Закона.
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона).
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача,
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и
код његовог подизвођача.
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку
отварања.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична
цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће
његову понуду одбити као неприхватљиву.
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као
најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок
извођења, испоруке и монтаже монтажних објеката који су предмет ове јавне
набавке.
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених
права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако
заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном
поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због
поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено
доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки
(у даљем тексту: Републичка комисија).
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском
поштом на e-mail: :dmarkovic@nis-airport.comили факсом на број : (0)18 4583
003или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено.О
поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од
два дана од дана пријема захтева.
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим
ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац
захтева у складу са чланом 63.став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме
пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног
става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока
за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108.ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту
права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете
у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити
познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда,
а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права
од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати
радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом
подношења претходног захтева.
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку
јавне набавке у складу са одредбама члана 150.овогЗЈН.
Захтев за заштиту права мора да садржи:
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца;
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци
наручиоца;
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овогЗЈН;
7) потпис подносиоца.
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе
за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на
сајту Републичке комисије, у смислу члана 151.став 1. тачка 6) ЗЈН, је:
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи
следеће елементе:
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда
мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос
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средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија
може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног
од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253;
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које
се подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ...............[навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН
....[навести редни број јавне набавкe;.
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права
за којег је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и
печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о
извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или
3.Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства
финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених
под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун
у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи
за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација
за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све
елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце
захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код
Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту
права из члана 149. Закона.
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор
пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом
112. став 2. тачка 5) Закона.
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V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку добра
– Монтажни објекти, партија 1: Монтажни објекти 17/2017
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:
Адреса понуђача:
Матични број понуђача:
Порески
идентификациони
понуђача (ПИБ):

број

Име особе за контакт:
Електронска адреса понуђача (e-mail):
Телефон:
Телефакс:
Број рачуна понуђача и назив банке:
Лице овлашћено
уговора

за

потписивање

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:
А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
_______________________________
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ
1)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
2)

Назив подизвођача:
Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Проценат
укупне
набавке
који
ће
подизвођач:

вредности
извршити

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:
Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
1)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
2)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
3)

Назив учесника
понуди:

у

заједничкој

Адреса:
Матични број:
Порески идентификациони број:
Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Датум
Понуђач
М. П.
_____________________________
________________________________
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Р.
Бр.
1
1.

Опис

Кол.

2
Монтажни објекти
према
опису
у
Поглављу
II
Koнкурсне
документације

3

Јед.цена без
ПДВ-а
4

Јед.цена са
ПДВ-ом
5

Укупна цена без
ПДВ-а
6 (4*3)

Укупна цена
са ПДВ-ом
7(5*3)

2 ком
Укупно:

Рок плаћања
у року не дужем од 45 дана од дана пријема
исправне фактуре
Рок важења понуде
( не краћи од 30 дана )
Рок извођења, испоруке и монтаже
(не дужи од 30 радних дана од дана
потписивања уговора).
Гарантни рок (не краћи од 24 месеца)
Место и начин испоруке

Датум

ЈП “Аеродром Ниш” Ниш
Ваздухопловаца бр. 24 Ниш.

Понуђач
М. П.

_____________________________

________________________________

Напомене:
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи
ће ископирати и попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.
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VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ
Монтажни објекти, партија 1: Монтажни објекти 1
УГОВОРНЕ СТРАНЕ
1. Јавно предузећe за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш ул.
Ваздухопловаца бр. 24, (у даљем тексту: Наручилац), које заступа директор ЈП
“Аеродром Ниш”, Владица Ђурђановић, дипл.инж. саобр., рачун бр. 165-550-44 код Hypo
Addiko banke, ПИБ 101531405, матични број 07343914.
и
2.
_______________________________________из______________________
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број
рачуна:________________________, назив банке:_________________,
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Извођач).
Продавац наступа:_______________________________________________
(самостално, са подизвођачем, у групи понуђача)
Подизвођачи:________________________________________________________
___________________________________________________________________
Учесници у заједничкој
понуди:________________________________________________
_____________________________________________________
ПРЕДМЕТ УГОВОРА И ЦЕНА
Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују да се овај уговор додељује на
основу достављене понуде Продавца за партију бр.1 – Монтажни објекат 1, која
је прихваћена од стране наручиоца, у поступку јавне набавке мале вредности
радова: Монтажни објекати, партија 1: Монтажни објекти 1, редни број јавне
набавке: 17/2017, по понуди Извођача бр. ________ од ______________.
године, која је заведена код Наручиоца под бр. ______________, а која је
саставни део овог Уговора.
Члан 2.
Извођач је у обавези да изведе радове, испоруку и монтажу монтажних
објектата у свему према опису датом у Поглављу II Конкурсне документације.
Укупна вредност уговора изнoси _____________ динapa бeз ПДВ-a,
односно ____________ динapa ca ПДВ-oм.
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације која је
предмет овог уговора, као и напред наведене цене, прецизно описане и
утврђене у Понуди Извођача дел.број _____ од ____________ године, са којом
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је учествовао у јавној набавци на основу које се закључује овај уговор, а која
чини саставни део овог уговора.
Извођач се обавезује да Купцу испоручи и монтира робу која у свему
одговара техничким спецификацијама из његове Понуде.
Извођач се обавезује да достави елаборат контејнерског објекта оверен
од стране лиценцираног инжењера.
СТРУКТУРА ЦЕНЕ
Члан 3.
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за израду, набавку и
монтажу добара која су предмет ове јавне набавке. Израда, испорука и монтажа
монтажних објеката се изводе за Наручиоца на његовој адреси.
Структура цене по појединим позицијама дата је у Понуди извођача која
је саставни део овог Уговора као и у Обрасцу структуре цене Конкурсне
документације.
Члан 4.
Исказане цене из претходног члана овог Уговора су фиксне и нису
подложне никаквим променама.
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 5.
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року не дужем од 45 дана
од дана пријема исправне фактуре на основу документа који испоставља
понуђач, а којим је потврђена испорука, израда и монтажа монтажних објеката.
Фактурисање се врши на дан испоруке добара.
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача ____________________
код______________________.
Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс.
Извођач се обавезује да по извршењу набавке и монтаже достави
пројекат изведеног стања.
Уговорена цена из члана 2. овог Уговора представља вредност за
извршење послова у условима и обиму одређеном одредбама овог Уговора.
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ
Члан 5.
Монтажни објекти која су предмет овог уговора Извођач испоручује
својим превозним средствима и монтира на адресу Наручиоца - ул.
Ваздухопловаца 24, Ниш.
Члан 6.
Извођач се обавезује да ће израдити, испоручити и монтирати монтажне
објете на уговорено место испоруке, најкасније у року од __________ дана од
дана потписивања уговора.
Извођач се обавезује да приликом потписивања уговора достави
детаљан усаглашен (са Наручиоцем) динамички план извршења посла по
појединачним позицијама, који ће Наручилац прихватити.
Сматра се да је извршена адекватна израда, испорука и монтажа
монтажних објектата, када овлашћена лица Извођача и Наручиоца у месту
испоруке и монтаже изврше пријем монтажних објеката потписивањем
отпремнице и записника о примопредаји.
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ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Члан 8.
Гарантни рок за добра која су предмет набавке је рок од 24 месеца .
КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ
Члан 9.
Квантитивни пријем робе врши се приликом испоруке и монтаже
монтажних објекта на адреси Наручиоца, а уз присуство представника
Наручиоца. Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене
количине мора бити сачињена у писаној форми и достављена Извођачу у року
од 5 дана.
Извођач је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Наручиоца
исправи испоруку без икаквих додатних трошкова по Наручиоца, а у случају да
то не учини најкасније у року од 2 дана од дана пријема рекламације , поред
уговорне казне дужан је да Наручиоцу надокнади насталу штету.
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ
Члан 10.
Извођач је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да
о видљивим недостацима обавести Извођача, у писаној форми, у року од 5
дана.
У случају да испоручени монтажни објекти не одговарају уговореним
стандардима квалитета, Наручилац има право, након уредног обавештавања
Извођача, да:
1. захтева од Извођача
уредно извршење уговора, односно испоруку
уговореног квалитета монтажних објекта, и накнаду штете због задоцњења;
2. да одустане од уговора, стави Наручиоцу продавцу на располагање и тражи
накнаду штете због неиспуњења;
3. да стави робу продавцу на располагање и захтева уредно испуњење уговора,
односно другу испоруку робе која одговара уговореним стандардима, и накнаду
штете због неуредног испуњења.
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
Члан 11.
Приликом закључења овог уговора, Продавац обезбеђује испуњење свих
својих уговорних обавеза средствима финансијског обезбеђења:
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА број:________________________________________,
оверена печатом и потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним
и овереним, у коме је уписан износ 10% од вредности уговора из члана 2. без
ПДВ-а, а у циљу доброг извршења посла као гаранцију да ће своје обавезе у
целости извршити на уговорени начин и у уговореном року.
- БЛАНКО-СОЛО МЕНИЦА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ
РОКУ број:________________________________________, оверена печатом и
потписом Продавца, СА МЕНИЧНИМ ПИСМОМ, попуњеним и овереним, у коме
је уписан износ у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са

Конкурсна документација у поступку ЈНMВ бр.17/2017 25/34

роком важности који је најмање 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока
рока
Меницa се налази код Купца онолико колико траје рок за испуњење
обавеза Продавца из овог уговора. Менице се не могу вратити Продавцу пре
истека рока за испуњење обавеза, осим уколико је Продавац у целости испунио
своје обавезе.
Члан 12.
Уговор се закључује на одређено време на временски период од једне
године.
Купац задржава право да раскине овај уговор и пре истека уговореног
рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 30 дана, у случају несавесног
пословања од стране Продавца.
Члан 13.
За све што није предвиђено овим Уговором важе одредбе Закона о
облигационим односима.
Члан 14.
У случају спора надлежан је одговарајући суд у Нишу.
Члан 15.
Овај Уговор почиње да важи даном потписивања обе уговорне стране.
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 16.
Овај Уговор сачињен је у 5 (пет) истоветних примерака, од којих
Продавцу припада 2 (два) примерка а Купцу припада 3 (три) примерка.
ЗА ПРОДАВЦА
Директор
______________________

ЗА КУПЦА
Директор ЈП “Aeродром Ниш“
___________________________
Владица Ђурђановић
Дипл.инж. саобр.

Напомена: Модел уговора понуђач мора да попуни и потпише на крају,
овери печатом, чиме потврђује да је упознат са елементима уговора и да их
у потпуности прихвата.
У околностима када понуду подноси група понуђача, овлашћено лице
групе понуђача потписује и оверава на крају печатом уговор уколико га је
група овластила, чиме потврђује да прихвата све елементе уговора.
Уколико група понуђача наступа равноправно, онда је потребно да
овлашћена лица сваког од чланова групе понуђача, сваку страну модела
уговора потпишу и овере печатом, чиме потврђују да прихватају све
елементе уговора.
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VII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. . ЗЈН
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача,
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач _____________________________________________[навести назив
понуђача]у поступку јавне набавке радова – Монтажни објекти, партија 1:
Монтажни објекти 1, ЈН број 17/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН,
односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну јавну
набавку, и то:
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када
има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);
4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку(чл. 75. ст. 2.
ЗЈН);

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Понуђач:
_____________________

Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне
услове испуњавају заједно.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ - ЧЛ. 75.ЗЈН

Под пуном материјалном
подизвођача, дајем следећу

и

кривичном

одговорношћу,

као

заступник

ИЗЈАВУ
Подизвођач
_____________________________________________[навести
назив подизвођача]у поступку јавне набавке радова – Монтажни објекти,
партија 1: Монтажни објекти 1, ЈН број 17/2017, испуњава све услове из чл.
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза предметну
јавну набавку, и то:
1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);
3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране
државе када има седиште на њеној територији)(чл. 75. ст. 1. тач. 4)
ЗЈН);
4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2.
ЗЈН).

Место:_____________
Датум:_____________

М.П.

Подизвођач:
_____________________

Напомена:Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.
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VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова
припремања понуде, како следи у табели:
ВРСТА ТРОШКА

ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА
ПОНУДЕ
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може
тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка
или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама
наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је
понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача
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IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,
(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду
у поступку јавне набавке радова – Монтажни објекти, партија 1: Монтажни
објекти 1, ЈН бр. 17/2017, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:

М.П.

Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о
независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за
заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције,
може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у
поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано
лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне
набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља
негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена
печатом.

Конкурсна документација у поступку ЈНMВ бр.17/2017 30/34

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75.
СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
Понуђач_______________________у поступку јавне набавке Монтажни
објекти, партија 1: Монтажни објекти 1, ЈН бр. 17/2017, поштовао је обавезе
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права
интелектуалне својине, нема забрану обављања делатности која је на снази у
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Датум

Понуђач

________________

М.П.

__________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печат
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XI ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код Adikko banke,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш, ул, Ваздухопловаца
24, Ниш као Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити
на износ од10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за јн
бр.17/2017 чији је набавка Монтажни објекти , партија 1: Монтажни објекти 1
ЈН 17/2017 што номинално износи ________________динара без ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузеће за аеродромске услуге „Аеродром Ниш“ Ниш,
ул, Ваздухопловаца 24, Ниш, као Поверилац, да у своју користврши наплату
доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста
и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на
терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Рок важења менице је 60 дана од дана отварања понуда
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
МП
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XII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА-ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ: Предузеће за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“
Текући рачун: 165-550-44
Код банке: Adikko banke

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо предузеће за
аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш ул. Ваздухопловаца бр. 24, као
Повериоца, да предату меницу серије ___________ може попунити на износ од
10 % од укупне вредности понуде на име доброг извршења посла за јн бр.
17/2017 чији је предмет Монтажни објекти , партија 1: Монтажни објекти 1
што номинално износи за партију бр. ____ ________________динара без ПДВа.
Овлашћује се предузећа за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“ Ниш ул.
Ваздухопловаца бр. 24, као Поверилац, да у своју корист врши наплату
доспелих хартија од вредности – меница, безусловно и неопозиво, без протеста
и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем налога за наплату на
терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 30 (тридесет) дана дуже од времена трајања уговора за
предметну јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године

ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________

МП
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XIII ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ
ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ПИСМА – ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници и тачке 1,2 и 6. Одлуке о облику,
садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета
Дужник – правно лице:______________________________________________
Седиште – адреса:_________________________________________________
Матични број:________________________ПИБ:_________________________
У месту:________________________________Дана:_____________________
Текући рачун:____________________Код банке:________________________
И З Д А Ј Е ПОВЕРИОЦУ:Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром
Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код Adikko banke,
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ
Предајемо вам ____________бланко соло меницу и овлашћујемо Јавно
предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул. Ваздухопловаца
бр.2., рачун бр. 165-550-44 код HypoAlpeAdriaBank, као Повериоца, да предату
меницу серије ___________ може попунити на износ од10 % од укупне
вредности понуде на име отклањања грешака у гарантном року за јн
бр.17/2017 чији је предмет набавка Монтажни објекти , партија 1: Монтажни
објекти 1, ЈН бр.17/2017, што номинално износи ________________динара без
ПДВ-а.
Овлашћује се Јавно предузећe за аеродромске услуге“Аеродром Ниш“Ниш ул.
Ваздухопловаца бр.2., рачун бр. 165-550-44 код Adikko banke, као Поверилац, да у
своју користврши наплату доспелих хартија од вредности – меница, безусловно
и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, иницира наплату, издавањем
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банке, а у корист рачуна
Повериоца.
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо
рачуне, да наплату изврше на терет рачуна Дужника код тих банака, односно
овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због
обавезе поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о
платном промету и прописима донетим на основу овог закона.
Меница важи 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока за предметну
јавну набавку.
Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог
овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом
основу за наплату.
Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за
заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних
промена, оснивања нових правних субјеката од стране дужника.
Ово овлашћење је сачињено у 2 (два) истоветна примерка од којих 1
(један) за дужника и 1 (један) за повериоца.
Датум издавања Овлашћења
_________________године
ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ
____________________________
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