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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 
14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број 10/2018 број 3294 од 04.06.2018. године и Решења 
о образовању комисије за јавну набавку 10/2018 и број 3294 – 1 од 04.06.2018. 
године припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Радна и заштитна одећа, обућа и 
средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце,  

ЈН бр. 10/2018  
 
Конкурсна документација садржи: 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

 
Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

 
 
 
 
 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 
квалитет, количина и опис добара, радова или 
услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења 
гаранције квалитета, рок извршења, место 
извршења или испoруке добара, евентуалне 
додатне услуге и сл. 

4.  

 
 

III 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 
75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује 
испуњеност тих услова 

6. 

IV Изјава понуђача о испуњавању тражених 
карактеристика наведених у опису добара 
предвиђених конкурсном документацијом у 
поглављу II за јн 23/2017 

10. 

V Обрасци који чине саставни део понуде 11 

VI Образац понуде са структуром цене 12 

VII Образац трошкова припреме понуде 17 

VIII Образац изјаве о независној понуди 18 

IX Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. Ст. 
2 Закона 

19. 

 Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. 
Закон у поступку јавне набавке мале вредности 

20. 

X Критеријуми за доделу уговора 21 

XI Модел уговора 22 

XII Упутство понуђачима како да сачине понуду 26.  

XIII Образац меничног писма-овлашћења за озбиљност 
понуде 

34. 

XIV Образац меничног писма-овлашћења за добро 
извршење посла 

35. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1.Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Јавно предузеће за аеродромске услуге Аеродром Ниш 
Адреса: Ваздухопловаца 24 
Интернет страница: www.nis-airport.com 
 
2.Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи 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. 10/2018 су добра, – Радна и заштитна одећа, 
обућа и средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце – 
35000000 – сигурносна, ватрогасна, полицијска и одбрамбена опрема; 
 

4. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама; 
 
5.Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци; 
 
6. Контакт (лице или служба) 
Лице (или служба) за контакт у вези техничке спецификације: Дејан 
Јаковљевић; djakovljevic@nis-airport.com; 
 
Лице (или служба) за контакт у вези Закона о јавним набавкама: Драгослава 
Марковић; dmarkovic@nis-airport.com; Лидија Костић; lkostic@nis-airport.com 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nis-airport.com/
mailto:djakovljevic@nis-airport.com
mailto:dmarkovic@nis-airport.com
mailto:lkostic@nis-airport.com
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ 

ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

Техничке карактеристике 
 
Лична заштитна опрема за ватрогасце подразумева следеће: 

1. Ватрогасна поткапа – 23 ком  
2. Ватрогасне чизме – 21 ком  
3. Ватрогасни шлем – 20 ком   
4. Ватрогасно одело – 2 ком   
5. Ватрогасне рукавице – 2 ком 
6. Ватрогасни опасач – 23 ком 
 

НАПОМЕНА: 
Обавезно доставити узорак горе наведене опреме, (за сваку тражену 
ставку), која мора бити у складу са захтевом наручиоца а најкасније 
приликом отварања понуда. Узорци ће се користити за проверу 
испуњености захтеваних/наведених карактеристика и биће враћени 
понуђачима након завршетка поступка предметне јавне набавке. 
 
Сва понуђена добра морају бити нова и произведена у 2017. или 2018.-тој 
години. 
 

1. ВАТРОГАСНА ПОТКАПА 
Техничке карактеристике:  

 Могућност коришћења са ватрогасним шлемом и маском за 
дисање изолационог апарата. 

 Не покрива уста 
 Потпуна заштита лица 
 Једна величина – универзална 
 Карактеристике материјала: ватрогасна поткапа мора да 

задовољава  стандрад ЕN 13911:2014 или SRPS EN ISO 
13688:2015 

 Основни материјал: NOMEX 100 % или други одговарајући 
незапаљиви материјал 

 Ватрогасна поткапа треба да испуњава услове из члана 8,  
Правилника о личној заштитној опреми  ("Сл. гласник рс", бр. 
100/2011) за ЛЗО категорије III 

 
Количина – 23 ком 

Рок испоруке: 30 дана 

Гарантни рок:  12 месеци 
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2. ВАТРОГАСНА ЧИЗМА 
Техничке карактеристике  
 

 Горњиште - изађено од водоотпорне  хидрофобиране коже, пропусне за 
ваздух, дебљинe мин. 2мм. cа високовидљивим детаљима. 

 Постава - трослојна ламинирана дишљива мембрана, водонепропусна и 
паропропусна. Унутрашња постава посебно отпорна на трење, погодна за 
ношење током свих времеских прилика. Одлична заштита од продирања 
хемикалија и крви ради спечавања ширења вируса и бактерија. 

 Уложак - Анатомски и антибактеријски, са меканом подлогом која упија 
влагу. Посебни канали који омогућавају циркулацију вазуха. Може да се 
вади и пере. 

 Заштитна капа - анатомски обликована лагана заштитна капа за прсте 
направљена од синтетичких материјала. 

 Међуђон - флексибилан лагани челични међуђон, отпоран на корозију 
 Ђон - лаган двокомпонентни ђон од гуме и полиуретана погодан за све 

терене. Доњи ђон израђен од нитрилне гуме ватроотпоран и не оставља 
трагове према SRPS EN 15090:2012, горњи део од полиуретана и пружа 
удобност при ходању и одличну термалну изолацију. Шок апсорбер у 
пети. Отпоран на уља и нафту, антистатик, са високовиљивим детаљима. 

 Остало: 

Патентиран дупли систем везивања пертли са брзим обувањем уз 
оптимално подешавање. 

Рупице у горњем делу ради избацивања ваздуха из чизме приликом 
корачања. 

Омча за повлачење пертли, пертле израђене од арамидних влакана 
отпорне на топлоту. 

Рефлектујући детаљи на заштитној капи изнад прстију и са стране. 

Високовидљива метатарзална заштита.  

Величине чизме:  38-48 
Стандард: SRPS EN 15090:2014 HI3 CI M SRC – тип F2A 
Количина : 21  ком 
Рок испоруке: 30 дана 
Гарантни рок:  12 месеци 
 

3. ВАТРОГАСНИ ШЛЕМ 
Техничке карактеристике  

 произведен од ватроодбојних полимера ојачаних стакленим влакнима 
отпорних на високе температуре 

 са поликарбонатним визиром, позлаћеним, са премазом против магљења 
и огреботина, који се увлачи у унутрашњост шлема и задовољава 
стандарде SRPS EN 14458  

 са интегрисаним заштитном прозирним наочарима на увлачење у складу 
са стандардом EN 14458 и EN 166 

 са заштитом за врат од импрегниране вуне (на скидање) или опционом 
алуминизираном заштитом за врат од карбонских влакана 
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 отпоран на високе температуре од 250оC у трајању од 30 минута, и на 
екстремно високе температуре до 1000 оC у трајању од 10 секунди 

 интегрисан систем подешавања обима помоћу точкића за величине од 52 
cm до 65 cm 

 шок апсорбер интегрисан унутар шлема 
 вентилациони канали унутар шлема треба да омогућавају безбедан и 

удобан рад 
 високовидљиве и рефлектујуће траке на шлему видљиве са обе стране и 

у свим условима 
 подбрадна трака на 3 тачке везивања од негоривих материјала и 

тестирана против иритације коже 
 боје шлемова фотолуминисцентна, црвена, бела и жута 
 маса шлема од 1500 грама до 1700 грама  
 бочни носач лампе који не захтева алат за подешавање и инсталацију 

лампе 
 12 комада лампи које могу да се уграде на носач лампи и задовољавају 

АTEX стандарде II 2G Ex. 
 шлем треба да задовољава стандарде SRPS EN 443:2011 и SRPS EN 

14458:2008 

Количина : 20 ком (наручилац дефинише број комада шлемова за сваку од 
горе наведених боја)  

Рок испоруке: 30 дана 

Гарантни рок:  12 месеци 

 
  
 

4. ВАТРОГАСНО ОДЕЛО (Заштитно ватрогасно интервенцијско одело – 
(јакна и панталоне) 

 
Техничке карактеристике  

 Ватрогасно интервенцијско одело мора бити израђено у складу са 
нормом EN 469:2010  

 Тип одела: јакна /панталоне 
 Материјал: Nomex 75% (+/- 5%), Кевлар 23% (+/- 5%) и 2% карбонска 

влакн аDelta TA 200g/m2 ± 5% или слично, боја тамно плава;  
 Топлотна/водонепропусна мембрана (баријера): 100% полиуретан или 

слично; 
 Изолатор: неткани арамидни флис; 
 Подлога: 50% арамид, 50% FR вискоза или слично; 
 Рефлектујући материјал: жута-сребрна-жута трака на јакни и на 

панталонама. 
 Технички захтеви везани уз израду јакне: 

 Топлотно/водонепропусна мембрана протеже се дуж целих рукава све 
до рубова јакне; 

 Рукави ергономски израђени, а у подручју лактова и рамена додатно 
спољно ојачање/ заштита од хабања на лактовима/ и са плетеним 
манжетнама; 

 Могућност подешавања ширине рукава помоћу чичак траке; 
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 На постави, у унутрашњем делу јакне, треба постојати отвор за 
инспекцију са могућношћу затварања, за потребе прегледа и 
евентуалних поправки; 

 На предњој страни јакне, затварање уз помоћ негоривог затварача. 
Затварач мора да има могућност брзог ослобађања затварача на врху 
у случају несреће корисника и мора бити прекривен вишеслојним 
олујним преклопом, који мора имати чичак траку по целој дужини;  

 Јакна мора да има високи овратник, који је са предње стране 
прекривен штитником који ће осигурати максималну заштиту подручја 
врата. Са унутрашење стране у дну крагне треба бити нашивена 
кукица за вешање јакне; 

 У доњем делу јакне са леве и десне стране су нашивени џепови са 
преклопом; 

 Два унутрашња џепа;  

 Са десне стране у висини груди трака (држач) за причвршћивање 
микрофона радио уређаја; 

 На левој страни јакне налази се ушивен џеп за радио уређај. Антени 
радио уређаја треба омогућити да вири из горњег дела џепа кад је 
преклоп затворен 

 Технички захтеви везани уз израду панталона:  

 Топлотна/водонепропусна мембрана протеже се дуж целих панталона; 

 Панталоне високог струка, са трегерима чија се дужина може брзо 
подесити у сваком тренутку; 

 Ширина струка подесива у сваком тренутку; 

 На унутрашњем задњем делу панталона у висини струка, треба бити 
инспекцијски отвор са могућношћу затварања, за потребе прегледа и 
евентуалних поправки; 

 Пожељно је затварање панталона помоћу негоривог патентног 
затварача покривеног вишеслојним олујним преклопом који се 
причвршћује уз помоћ чичак траке; 

 Ногавице ергономски израђене у подручју колена, са додатним 
спољним ојачањем и заштитом од хабања у пределу колена.  

 
Стандарди: 
SRPS ISO 13688:2015 
SRPS EN 469:2010 
SRPS EN 1149-5:2010 
SRPS EN 1149-3:2010 
Ниво заштите: 
Xf2  Xr2 Y2 Z2 
 
Количина : 2  ком 
Рок испоруке: 30 дана 
Гарантни рок:  12 месеци 
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5. ВАТРОГАСНЕ РУКАВИЦЕ  

 
Техничке карактеристике  

 Ватрогаснe рукавице морају бити израђене у складу са EN 659:2010  
 Тродимезиналне и анатомски обликоване како би побољшале природан 

положај руку 
 Длан направљен од силиконско-угљеничних влакана обложен 

ватротопорном Kevlar тканином 
 Горњи део рукавице напраљен од комбинације Kevlar-вискоза са 

незапаљивом пеном изнутра 
 Мембрана дуж целих рукавица 100% водонепропусна 
 Ватроотпорна постава са додатним слојем арамидних влакана 
 Манжетна направљена од ватроотпорног памука или Kevlar ткања 
 Додатна заштита на палцу 
 Рефлектујућа трака 
 Д-прстен и карабин са чичак траком на манжетни 

 
Количина : 2  ком 
Рок испоруке: 30 дана 
Гарантни рок:  12 месеци 
 
 

6. ВАТРОГАСНИ ОПАСАЧ СА УЖЕТОМ И КАРАБИНОМ ТИП А 
Tехничке карактеристике: 
 
Израђује се од техничког полиестера и полиамид филамент предива. 
Ватроотпоран. Дуал копча. 
Карабинер са сигурносним механизмом и додатком за спуштање ужетом. 
Минимална ширина опасача 80 mm 
Дужина опасача од 800 mm - 1300 mm се 
Опасач са карабином мора испуњавати услове стандарда DIN 14927. 
 
Количина – 23 ком 
Рок испоруке: 30 дана 
Гарантни рок:  12 месеци 
 
 
Испорука Личне заштитне опреме за ватрогасце - у магацин наручиоца. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН 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 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу IX 
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. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

 
Да он и његов законски заступник 
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 (чл. 75. 
ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 
 

3. 

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); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време. подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. 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. и додатних услова (наручилац није предвидео 
додатне услове за конкретну јавну набавку) за учешће у поступку 
предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних 
услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, 
понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу IX 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. и чл. 76. 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 6. у поглављу VI 
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 5. у поглављу VI 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 може и 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 и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће 
бити дужан да достави: 
 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
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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. 

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 И УВЕРЕЊЕ 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:  
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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. 
 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из 
члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа, и то: 

     www. apr.gov.rs  

 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи 
Министарства финансија и привреде, Саве Машковића, 3-5, 11000 
Београд, http://www.poreskauprava.gov.rs/ 

 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за 
заштиту животне средине, Руже Јовановића 27а, 11160 Београд, 
http://www.sepa.gov.rs/ , и у Министарству енергетике, развоја и 
заштите животне средине, Немањина 22-26, 11000 Београд, 
http://www.merz.gov.rs/cir 

 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу 
добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике, 
Немањина 11, 11000 Београд, http://www.minrzs.gov.rs/ 

 
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. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/cir
http://www.minrzs.gov.rs/
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IV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ ТРАЖЕНИХ КАРАКТЕРИСТИКА 
НАВЕДЕНИХ У ОПИСУ ДОБАРА ПРЕДВИЂЕНИХ КОНКУРСНОМ 

ДОКУМЕНТАЦИЈОМ У ПОГЛАВЉУ II ЗА ЈН 10/2018 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 

 
 

Понуђач ________________________________ ( навести назив понуђача) у 
поступку јавне набавке добара – Радна и заштитна одећа, обућа и средства, 
партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце, јн бр. 10/2018, гарантује 
да сва понуђена добра задовољавају тражене карактеристике наведене у 
опису добара предвиђених Конкурсном документацијом за ЈН бр.10/2018. 
 

 
 
 
 

          Датум              Понуђач 
 

________________                        М.П.                              __________________ 
 
               Место 
 
________________ 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 
 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи 
ће ископитати и попуњавати Изјаву за сваку партију посебно за коју 
подносе понуду. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, 
(Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 
јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 
(Образац 6). 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ 
(ОБРАЗАЦ 1) 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Радна 
и заштитна одећа, обућа и средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за 
ватрогасце, ЈН број 10/2018  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
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 
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4) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
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. 
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5) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 
 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
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. 
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6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Радна и заштитна одећа, обућа и 
средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце – јн 
бр.10/2018 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања 
У року до 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре 

 

 
Рок важења понуде 
( не краћи од 30 дана) 

 

 
Гарантни рок (12 месеци) 
 

 

 
Рок испоруке 
(не дужи од 30 дана од дана потписивања 
уговора). 

 

 
Место и начин испоруке 
 

ЈП „Аеродром Ниш“ 
Ваздухопловаца бр.24, Ниш 

 

 

 

Датум                    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 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 
 

  Предмет ЈН Колич
и 
на 

Јединична 
цена без 

ПДВ-а 

Јединична 
цена са ПДВ-

ом 

Укупна цена  
без ПДВ-а  

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

 1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

1. Ватрогасна 
поткапа 

23 
ком 

    

2. Ватрогасне 
чизме 

21 
ком 

    

3. Ватрогасни 
шлем 

20 
ком   

    

4. Ватрогасно 
одело 

2 ком       

5. Ватрогасне 
рукавице 

2 ком     

6. Ватрогасни 
опасач 

23 
ком 

    

 УКУПНО:   
 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 
предмет јавне набавке; 

 у колону 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 
набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 
уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колону 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 
предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 
(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 
На крају уписати укупну цену предмета набавке без и са ПДВ-ом. 

 Понуђач је у обавези да достави понуду за сваку тражену позицију. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 

бр.10/2018 

 20/ 38 

  

 

 

(ОБРАЗАЦ 3) 
VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________], 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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VIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 (ОБРАЗАЦ 4) 
 

 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке Радна и заштитна одећа, обућа и средства, партија 
1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце, бр. 10/2018, 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 
 
 

 
IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне 
набавке Радна и заштитна одећа, обућа и средства, партија 1 – Лична 
заштитна опрема за ватрогасце, јн бр. 10/2018, испуњава све услове из чл. 
75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
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:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

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.  

 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 

бр.10/2018 

 23/ 38 

  

 

 

(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
подизвођача, дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 

 
Подизвођач  ____________________________________________ у поступку 
јавне набавке Радна и заштитна одећа, обућа и средства, партија 1 – Лична 
заштитна опрема за ватрогасце, јн бр.10/2018, испуњава све услове из чл. 
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 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:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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X КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом 
критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као 
релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а. 

2. Елементи критеријума, односно начин 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 оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити 
све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење 
путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 
најнижу понуђену цену исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење 
путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што 
ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 
боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 
папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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XI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
 

 
УГОВОР О НАБАВЦИ  

Радна и заштитна одећа, обућа и средства, партија 1 – Лична заштитна 
опрема за ватрогасце, јн бр.10/2018 

 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ 
 
1. Јавно предузећe за аеродромске услуге “Аеродром Ниш“Ниш ул. 
Ваздухопловаца бр. 24, (у даљем тексту: Купац), које заступа директор ЈП 
“Аеродром Ниш” Ниш, Владица Ђурђановић, дипл.инж. саобр.,  рачун бр. 105-1666-75 
код АИК банке,  ПИБ 101531405, матични број 07343914. 
и 
2. 
_______________________________________из______________________ 
____ ПИБ:________________ , МБ:_______________, број 
рачуна:________________________, назив банке:_________________, 
кога заступа _____________________ (у даљем тексту Продавац). 
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, која је прихваћена од стране наручиоца,у 
поступку јавне набавке мале вредности добара Радна и заштитна одећа, 
обућа и средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце, јн 
бр.10/2018, по понуди Продавца бр. ________ од ______________. године, која 
је заведена код Купца под бр. ______________, а која је саставни део овог 
Уговора. 

Члан 2. 
Купац купује, а Продавац продаје робу у свему у складу са Понудом 

Продавца. 
Укупна вредност уговора изнoси _____________ динapa бeз ПДВ-a, 

односно ____________ динapa ca ПДВ-oм. 
Уговорне стране сагласно утврђују да су техничке спецификације робе 

која је предмет овог уговора, као и напред наведене цене робе, прецизно 
описане и утврђене у Понуди Продавца дел.број _____ од ____________ 
године, са којом је учествовао у јавној набавци  на основу које се закључује овај 
уговор, а која чини саставни део овог уговора.  

Продавац се обавезује да Купцу испоручи робу која у свему одговара 
техничким спецификацијама из његове Понуде. 
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СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

Члан 3. 
Цена у понуди обухвата све трошкове везане за набавку добара која су 

предмет ове јавне набавке. Испорука добара се  изводи за  Купца на његовој 
адреси. 

Структура цене по појединим позицијама дата је у Понуди продавца која 
је саставни део овог Уговора као и у Обрасцу структуре цене Конкурсне 
документације. 

Члан 4. 
Исказане цене из члана 2. овог Уговора су фиксне и нису подложне 

никаквим променама. 
 
РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 5. 
Купац је обавезан да изврши плаћање робе у року до 45 дана од дана 

пријема исправне фактуре на основу документа који испоставља понуђач, а 
којим је потврђена испорука добара. Фактурисање се врши на дан испоруке 
добара. 
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача ____________________ 
код______________________. 
 

Плаћање је у динарима. Није дозвољен аванс.  
 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 6. 
Робу која је предмет овог уговора Продавац испоручује својим превозним 

средствима на адресу Купца - ул. Ваздухопловаца 24, Ниш. 
 

Члан 7. 
Продавац се обавезује да ће испоручити добра на уговорено место 

испоруке, најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора. 
У случају продужетка рока због захтева Купца да се набавка изводе у 

посебном термину, овај рок ће се узети као меродаван за одређивање рока 
завршетка посла. 

Продавац се обавезује да ће се приликом испоруке и истовара робе 
стриктно придржавати процедуре која се односи на безбедности и сигурност на 
аеродрому. 

Сматра се да је извршена адекватна испорука робе, када овлашћена 
лица Купца и Продавца у месту испоруке изврше пријем робе потписивањем 
отпремнице и записника о примопредаји робе. 

 
 

ГАРАНТНИ УСЛОВИ 
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Члан 8. 
Гарантни рок за добра која су предмет набавке не може бити краћи од 12 

месеци од испоруке добара. 
 
КОНТРОЛА КОЛИЧИНЕ РОБЕ 

Члан 9. 
Квантитивни пријем робе врши се приликом испоруке робе на адреси 

Купца, а уз присуство представника Продавца. Евентуална рекламација од 
стране Купца на испоручене количине мора бити сачињена у писаној форми и 
достављена Продавцу у року од 5 дана. 

Продавац је обавезан да одмах по пријему писане рекламације Купца 
исправи испоруку без икаквих додатних трошкова по Купца, а у случају да то не 
учини најкасније у року од 2 дана од дана пријема рекламације, поред уговорне 
казне дужан је да Купцу надокнади насталу штету. 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА РОБЕ 

Члан 10. 
Купац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о 

видљивим недостацима обавести Продавца, у писаној форми, у року од 5 дана. 
 

У случају да испоручена роба не одговара уговореним стандардима 
квалитета, Купац има право, након уредног обавештавања Продавца, да: 

 
1. захтева од продавца уредно извршење уговора, односно испоруку уговореног 
квалитета робе, и накнаду штете због задоцњења; 
2. да одустане од уговора, стави робу 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. 

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 одређени временски период, до испуњења 
уговорних обавеза, тј. до испоруке добара, која су предмет ове јавне набавке. 
 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. 
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       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 4 (четири) истоветна примерка, од којих 
Продавцу припада 2 (два) примерка а Купцу припада 2 (два) примерка. 
 
 

ЗА ПРОДАВЦА             ЗА КУПЦА 
    Директор          Директор ЈП “Aeродром Ниш“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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XII 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 ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
 
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“, ул. Ваздухопловаца 
бр.24, Ниш, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра,  –  Радна и 
заштитна одећа, обућа и средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за 
ватрогасце, ЈН бр. 10/2018. – „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13.06.2018. до 
10:00 часова. Отварање понуда ће се извршити јавно, дана 13.06.2018. у 10.30 
часова. 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 
наручилац 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. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  
 

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у 
поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач 
подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 Образац меничног писма – овлашћења за озбиљност понуде; 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 

бр.10/2018 

 30/ 38 

  

 

 Изјаву понуђача о испуњавању тражених карактеристика наведених 
у опису добара предвиђених конкурсном документацијом; 

 
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 добра, –  Радна и заштитна одећа, обућа и 
средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце, ЈН бр.10/2018. 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра, –  Радна и заштитна одећа, обућа и 
средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце, ЈН бр.10/2018. 
- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добра, –  Радна и заштитна одећа, обућа и 
средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце, ЈН бр.10/2018. 
- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра –  Радна и заштитна 
одећа, обућа и средства, партија 1 – Лична заштитна опрема за 
ватрогасце, ЈН бр.10/2018.  - 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 (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 
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 ( у поглављу VI ове конкурсне документације) 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 IX конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (у поглављу XII ове конкурсне 
документације). 
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)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством 
како се доказује испуњеност услова (у поглављу III  и XII ове конкурсне 
документације). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
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 до 45 дана од дана пријема исправне фактуре, на основу 
документа који испоставља понуђач, а којим је потврђена испорука добара. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара. 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 30 дана од дана закључења 
уговора. 
Испорука Радне и заштитне одеће, обуће и средства, партија 1 – Лична 
заштитна опрема за ватрогасце - магацин нарачиоца;  
Место испоруке,  – на адресу наручиоца: ЈП „Аеродром Ниш“ Ниш, 
Ваздухопловаца бр. 24, Ниш. 
Гарантни рок не може бити краћи од 12 месеци. 
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. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може 
мењати понуду. 
9.4. Други захтеви  
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. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ 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. 
 
 

II Понуђач је дужан да достави:  
Бланко сопствену меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач 
се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
безусловна и платива на први позив. Бланко сопствена меница за добро 
извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без 
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ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за 
коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови 
за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствене менице за добро 
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.  
Изабрани понуђач приликом потписивња Уговора је дужан да достави 
Захтев за регистрацију менице, картон депонованих потписа, менично 
овлашћење и Меницу за добро извршење посла . 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља 
на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу 
наручиоца, Ваздухопловаца бр.24, 18000 Ниш, електронске поште на e-mail 
dmarkovic@nis-airport.com или факсом на број 018 4583 003 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке 
и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 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. 
10/2018. 
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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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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. ЗЈН).  
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.  
 

15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  
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.  
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.com факсом на број 018 4583 003 или 
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.  
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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. овог ЗЈН.  
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. овог ЗЈН; 
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 
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  
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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 
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XIII 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.24.,  рачун бр. 105-1666-75 код AИК банке,  
 
   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 од 10 % од укупне вредности понуде на име озбиљности понуде за 
ЈН бр. 10/2018 чији је набавка Радна и заштитна одећа, обућа и средства, 
партија 1 – Лична заштитна опрема за ватрогасце, ЈН бр. 10/2018, 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 30 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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XIV  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: 105-1666-75 Код банке: AИК банке 
 

         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. 
10/2018 чији је предмет Радна и заштитна одећа, обућа и средства, партија 1 
– Лична заштитна опрема за ватрогасце, што номинално износи   
________________ динара без ПДВ-а. 
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                                                                   


