На основу члана 35, а у вези са чланом 10. став 1. и чланом 20. став 3. Закона о јавно-приватном
партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/2011, 15/2016 и
104/2016) (даље у тексту: „ЗЈППК“), члана 4. и 18. Закона о управљању аеродромима
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/2016) (даље у тексту: „Закон о управљању
аеродромима“) и Уредбе о начину давања концесије у фазама („Службени гласник Републике
Србије“ бр. 1/2017) (даље у тексту: „Уредба“), Република Србија, коју заступа Влада Републике
Србије, и АД Аеродром Никола Тесла Београд (даље у тексту: „АНТ“) објављују следећи:

ЈАВНИ ПОЗИВ1

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РАЗВОЈ КРОЗ
ИЗГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ
ИНФРАСТРУКТУРОМ АД АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД И
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПЕРАТЕРА АЕРОДРОМА
(„ЈАВНИ ПОЗИВ“)

Влада Републике Србије и АНТ позивају сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка
лица која испуњавају услове утврђене у овом Јавном позиву да учествују у поступку (даље у
тексту: „Поступак“) давања концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију,
одржавање и управљање инфраструктуром АНТ-а и обављање делатности оператера аеродрома
на Aеродрому Никола Тесла у Београду (даље у тексту: „Аеродром“) у складу са Законом о
ваздушном саобраћају („Службени гласник Републике Србије“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012,
45/2015 и 66/2015) (даље у тексту: „Закон о ваздушном саобраћају“).

**********
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Овај Јавни позив је објављен у Службеном гласнику Републике Србије, бр. 9/2017 од 10.02.2017. године

Информације које су садржане у овом Јавном позиву или које буду накнадно достављене
понуђачима, било усменим путем или у писаном облику или у било којој другој форми, од стране
или у име Владе Републике Србије или АНТ-а, или од стране било којих њихових представника,
запослених или саветника, достављају се понуђачима на начин и под условима утврђеним у овом
Јавном позиву.
Ниједна изјава или гаранција, изричита или прећутна, није дата нити је преузета било која
одговорност од стране Владе Републике Србије или АНТ-а, или од стране било којих њихових
представника, запослених или саветника за тачност или потпуност информација садржаних у
овом Јавном позиву, или у другим документима која су учињена доступним у вези са Поступком.
Влада Републике Србије, АНТ и њихови представници, запослени или саветници нису одговорни
за овај Јавни позив или за било коју другу усмену или писану информацију пренету понуђачима.
Сваки понуђач ће спровести свој due diligence поступак и прибавити независно мишљење из
одговарајућих извора. Влада Републике Србије и АНТ, као и њихови представници, запослени и
саветници нису одговорни за радње, пропуштања, одлуке и друге последице које наступе у
односу на понуђаче, а на основу изјава садржаних у овом Јавном позиву. Нарочито, Влада
Републике Србије и АНТ, као и њихови представници, запослени и саветници неће бити
одговорни за било које пропуштање или грешку у вези са Јавном позивом или Поступком,
укључујући било коју грешку садржану у њима или у било којој другој информацији или подацима
који су пружени од стране Владе Републике Србије, АНТ-а, као и њихових представника,
запослених и саветника.
Јавни позив није ни споразум нити понуда потенцијалним понуђачима, нити било којој другој
особи. Сврха јавног позива је да обезбеди заинтересованим лицима информације које ће им бити
од користи приликом припреме Пријаве. Овај Јавни позив не настоји да садржи све информације
које могу бити потребне понуђачима. Овај Јавни позив можда неће бити одговарајући за сва
лица, и није могуће да Влада Републике Србије, АНТ, њихови представници, запослени и
саветници узму у обзир све инвестиционе циљеве, финансијску ситуацију и нарочите потребе
свих лица која читају Јавни позив.
Приликом достављања Пријаве у сагласности са овим Јавном позивом, сваки понуђач потврђује
да разуме, прихвата и слаже се са овим одрицањем од одговорности. Ништа што је садржано
у било којој другој одредби овог Јавног позива, нити било које изјаве дате усмено или у писаној
форми од стране било ког лица или стране не могу учинити неважећим или поништити ово
одрицање од одговорности.

2.

1.

КОНТАКТ ПОДАЦИ ДАВАОЦА КОНЦЕСИЈЕ

Република Србија, коју заступа Влада Републике Србије, и АНТ (даље у тексту заједнички као:
„Јавно тело“) су заједнички даваоци концесије.
Главни контакт за Поступак је АНТ:
ПОСЛОВНО ИМЕ

AДРЕСА

2.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА
ТЕСЛА БЕОГРАД, матични број 07036540, ПИБ:
100000539
Сурчин, 11180 Београд 59, Република Србија

КОНТАКТ ОСОБE

Марко Марковић
Миодраг Мирковић

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА

www.beg.aero

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ

+381 11 209 4872
+381 11 209 7273

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА

marko.markovic@beg.aero
miodrag.mirkovic@beg.aero

ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ПРИРОДУ И ОБИМ КОНЦЕСИОНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, МЕСТО ОБАВЉАЊА КОНЦЕСИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ТРАЈАЊЕ
КОНЦЕСИЈЕ
2.1.

Предмет концесије

Предмет концесије је финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и
управљање инфраструктуром АНТ-а и обављање делатности оператера аеродрома.
Делатност управљања аеродромом је утврђена као делатност од општег интереса у смислу члана
11. став 1. тачка 7) ЗЈППК и члана 4. став 7. Закона о управљању аеродромима. У складу са
чланом 4. ставови 1-5. Закона о управљању аеродромима, делатност оператера аеродрома се
састоји од стратегијског, организационог и финансијског планирања, трансфера технологије,
планирања у вези са људским ресурсима, организације рада и спровођења контроле ради
успостављања и координације рада Аеродромских служби, стварања услова за пружање услуга
које на Аеродрому пружа оператер аеродрома и координацију осталих услуга које се пружају на
Аеродрому од стране различитих пружаоца услуга, при чему:
(i) Стратегијско, организационо и финансијско планирање, трансфер технологије, планирање у
вези са људским ресурсима, организацијом рада и спровођењем контроле се односи на
стварање услова оптималног коришћења, развоја, обнове и одржавања Аеродромске
инфраструктуре, планирање, пројектовање, изградњу и одржавање Аеродрома и
Аеродромске инфраструктуре на начин који омогућава да се полетање, слетање и кретање
ваздухоплова, пружање Аеродромских услуга и услуга земаљског опслуживања обављају у
складу са прописима о безбедности и обезбеђивању на Аеродромском комплексу;
(ii) Успостављање и координација рада Аеродромских служби се односи на стварање услова за
безбедно и обезбеђивано одвијање ваздушног саобраћаја, рад спасилачко-ватрогасне службе
или спасилачко-ватрогасног обезбеђења, службе хитне медицинске помоћи или медицинског
обезбеђења, као и на предузимање мера ради смањења опасности од присуства птица и
других животиња на Аеродрому или његовој околини и спречавања случајног или намерног
приступа неовлашћеног лица на површину Аеродрома која није јавна, у складу са Законом о
ваздушном саобраћају;

3.

(iii) Услуге које на Аеродрому пружа оператер аеродрома обухватају све Аеродромске услуге у
области руковођења и управљања Аеродромском инфраструктуром, координацију и
контролу над пружањем Аеродромских услуга од стране трећих лица, као и услуге које пружа
оператер аеродрома у складу са Законом о ваздушном саобраћају;
(iv) Координација осталих услуга које се пружају на Аеродрому од стране различитих пружалаца
услуга обухвата координацију услуга земаљског опслуживања и осталих услуга које пружа
оператер аеродрома, односно трећа лица.
Ради реализације јавног уговора са елементима концесије (даље у тексту: „Уговор о
концесији“), понуђач који на крају Поступка буде изабран као најповољнији понуђач (даље у
тексту: „Најповољнији понуђач“) ће основати друштво за посебне намене које ће регистровати
и које ће постојати у складу са прописима Републике Србије (даље у тексту: „ДПН“) како је
прописано у члану 15. ЗЈППК, а све у складу са Законом о привредним друштвима Републике
Србије („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015) (даље у
тексту: „Закон о привредним друштвима“), којем ће АНТ пренети важећу дозволу за
коришћење Аеродрома, у складу са одредбама члана 19. Закона о управљању аеродромима и
члана 112. Закона о ваздушном саобраћају.
Уговор о концесији ће бити закључен између: с једне стране, (i) Републике Србије, коју заступа
Влада Републике Србије, и (ii) АНТ, као даваоца концесије, и с друге стране, (iii) Најповољнијег
понуђача (индивидуалног понуђача или чланова изабраног конзорцијума) који ће бити оснивач
ДПН-а, и (iv) ДПН-а, основаног од стране Најповољнијег понуђача у поступку давања концесије
у циљу спровођења Уговора о концесији, као концесионара.
Ради реализације Уговора о концесији, право на коришћење Аеродромске инфраструктуре,
укључујући непокретну имовину (објекти и земљиште) и покретну имовину АНТ-а, ради
обављања делатности оператера аеродрома, ће бити додељено ДПН-у и такво право на
коришћење ће бити враћено АНТ-у по истеку концесије.
2.2.

Место обављања концесионе делатности

Место обављања концесионе делатности је на Аеродрому у Сурчину, у Београду.
2.3.

Трајање концесије

Трајање концесије је двадесет пет (25) година, почев од датума почетка Уговора о концесији,
како ће тај датум бити утврђен у Уговору о концесији.
3.

ВРСТА ПОСТУПКА, РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПАКЕТА ПОНУДЕ, АДРЕСА НА
КОЈУ СЕ ДОСТАВЉА ПАКЕТ ПОНУДЕ, ЈЕЗИК И ПИСМО НА КОЈЕМ ПАКЕТ
ПОНУДЕ МОРА БИТИ ДОСТАВЉЕН

Поступак давања концесије се спроводи у складу са чланом 20. став 3, а у вези са чланом 10. став
1. ЗЈППК, као и чланом 41а ЗЈППК и Уредбом.
Поступак се спроводи у две (2) фазе:
a. прва фаза Поступка у којој понуђачи подносе необавезујуће понуде (даље у тексту: „Фаза
1“) и
b. друга фаза Поступка у којој понуђачи подносе обавезујуће понуде (даље у тексту: „Фаза
2“)

4.

3.1.

Пријаве за учешће у Поступку

У року од петнаест (15) календарских дана од дана објављивања овог Јавног позива у Службеном
гласнику Републике Србије, заинтересована лица су дужна да поднесу АНТ-у пријаву за учешће
у Поступку („Пријава“), са захтевом за достављање документације за Фазу 1, која ће садржати
детаљне информације и инструкције за Фазу 1 („Конкурсна документација за Фазу 1“).
Као део своје пријаве за учешће, сваки понуђач је дужан да достави:
a.
b.

Попуњен и потписан образац пријаве („Пријава за учешће у Поступку“);
Попуњену и потписану изјаву о испуњености услова за учешће у Поступку прописаних
у члану 4.1. овог Јавног позива;

c.

Уговор о забрани објављивања података потписан од стране законских заступника или
овлашћених представника понуђача, или, у случају када понуђачи намеравају да поднесу
понуду путем конзорцијума, од стране законских заступника или овлашћених
представника сваког члана конзорцијума;

d.

Било који документ који доказује да је потписник горњих докумената наведених под
тачкама a, b и c законски заступник или овлашћени представник индивидуалног понуђача
или чланова изабраног конзорцијума у вези са Поступком (укључујући оверени извод из
регистра привредних друштава или другог надлежног органа и оверено пуномоћје, у
зависности од случаја);

e.

Доказ о уплати накнаде за достављање Конкурсне документације за Фазу 1, како је
предвиђено у члану 8. овог Јавног позива.

Пријава за учешће у Поступку, форма изјаве о испуњености услова за учешће у Поступку
прописаних у члану 4.1. овог Јавног позива, као и форма Уговора о забрани објављивања
података који треба да буду попуњени и потписани су доступни на следећим линковима:
- www.beg.aero
- http://portal.ujn.gov.rs (у секцији под називом: јпп и концесија)
По пријему Пријава, Јавно тело ће одлучити у односу на сваког понуђача да ли испуњава услове
за учешће у Фази 1 и сходно томе обавестити све понуђаче да ли су се квалификовали за учешће
у Фази 1, у року утврђеном у члану 6.1. овог Јавног позива.
3.2.

Фаза 1 – Подношење необавезујућих понуда

Јавно тело ће свим понуђачима који су се квалификовали за учешће у Фази 1 доставити
Конкурсну документацију за Фазу 1.
Рок за подношење необавезујућих понуда као део Фазе 1 је шездесет (60) календарских дана од
дана објављивања овог Јавног позива у Службеном гласнику Републике Србије.
Као део пријаве за Фазу 1, понуђачи су дужни да доставе:
a. Доказе о испуњености Услова за понуду (како су дефинисани у члану 4.2. овог Јавног
позива и детаљније описани у Конкурсној документацији за Фазу I);
b.

Необавезујућу понуду са предлогом за спровођење концесије (како ће детаљније бити
утврђено у Конкурсној документацији за Фазу 1);

c.

Комплетну листу повезаних друштава понуђача, како је дефинисано у члану 62. Закона о
привредним друштвима;

d.

Битне елементе Уговора о конзорцијуму, у случају да понуђач намерава да поднесе
понуду путем конзорцијума,

e.

У зависности од случаја, било коју другу документацију која буде захтевана за Фазу 1,
како ће детаљније бити утврђено у Конкурсној документацији за Фазу 1.

5.

Понуђачи који учествују у Фази 1 су дужни да, најкасније петнаест (15) дана пре истека рока за
подношење необавезујућих понуда, доставе АНТ-у коментаре и нацрт измена на битне елементе
Уговора о концесији, који битни елементи ће им бити достављени као део Конкурсне
документације за Фазу 1.
По истеку рока за подношење необавезујућих понуда као део Фазе 1, Јавно тело ће прегледати и
оценити све понуде у погледу испуњености услова на основу механизама оцењивања прописаних
у овом Јавном позиву и детаљније прописаних Конкурсном документацијом за Фазу 1. Јавно тело
ће обавестити сваког понуђача о резултатима тог прегледа и оценама, као и о томе да ли су се
квалификовали за учешће у Фази 2, а све у року утврђеном у члану 6.2. овог Јавног позива.
3.3.

Фаза 2 – Подношење обавезујућих понуда

Јавно тело ће свим понуђачима који су се квалификовали за учешће у Фази 2 доставити
Конкурсну документацију за Фазу 2, која ће садржати детаљне информације и инструкције за
Фазу 2, укључујући и нацрт Уговора о концесији („Конкурсна документација за Фазу 2“).
Рок за достављање обавезујућих понуда као део Фазе 2 је седамдесет пет (75) календарских дана
од дана објављивања понуђача који су се квалификовали за учешће у Фази 2 на интернет
страници АНТ-а и Портала Јавних набавки.
Јавно тело ће доставити коначну верзију нацрта Уговора о концесији свим понуђачима који су
се квалификовали за учешће у Фази 2 најкасније петнаест (15) календарских дана пре истека рока
за подношење обавезујућих понуда.
Као део њихових обавезујућих понуда за Фазу 2, понуђачи су дужни да доставе:
(а) обавезујућу понуду (чија ће садржина бити детаљније утврђена у Конкурсној документацији
за Фазу 2);
(б) копију закљученог Уговора о конзорцијуму који ће садржати битне елементе Уговора о
конзорцијуму који су достављени у Фази 1, у случајевима када понуђач доставља понуду као
конзорцијум;
(в) гаранцију за озбиљност понуде у форми безусловне и неопозиве банкарске гаранције, без
приговора и плативу на први позив, чији ће износ и садржина бити утврђени у Конкурсној
документацији за Фазу 2.
3.4.

Адреса на коју се достављају Пријаве и понуде за Фазу 1 и Фазу 2

Понуђачи достављају своје Пријаве, као и необавезујуће и обавезујуће понуде (даље у тексту
заједнички као: „Пакет понудe“), директно или путем поште у затвореној коверти (или кутији).
Име и адреса понуђача треба да буде назначени на полеђини коверте (или кутије). У случају да
је понуђач конзорцијум, то је такође потребно назначити на коверти (или кутији), као и контакт
податке свих чланова конзорцијума.
Више детаља и инструкција о форми и начину подношења Пакета понуде ће бити дато у
Конкурсној документацији за Фазу 1 и Конкурсној документацији за Фазу 2.
Пакет понуде се доставља на следећу адресу:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД
11180 БЕОГРАД 59, РЕПУБЛИКА СРБИЈА
П. фах 7, ПAK 201970
ЦРВЕНА ЗГРАДА - AIR SERBIA

6.

са назнаком:
''[ПРИЈАВА/НЕОБАВЕЗУЈУЋА ПОНУДА/ОБАВЕЗУЈУЋА ПОНУДА – у зависности од
случаја] ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РАЗВОЈ КРОЗ ИЗГРАДЊУ И
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ АД
АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ОПЕРАТЕРА
АЕРОДРОМА [НАВЕСТИ ФАЗУ ЗА КОЈУ СЕ ПРИЈАВА/НЕОБАВЕЗУЈУЋА
ПОНУДА/ОБАВЕЗУЈУЋА ПОНУДА ПОДНОСИ]
- НЕ ОТВАРАТИ -''
По пријему Пакета понуде, АНТ ће на коверти (или кутији) која садржи Пакет понуде назначити
време пријема и регистровати то време, као и редослед пријема свих Пакета понуда поднетих од
стране понуђача.
Ако се Пакет понуде подноси лично преко представника понуђача, АНТ ће одмах представнику
понуђача издати потврду о пријему, која треба да садржи датум и време пријема Пакета понуде.
Било који Пакет понуде примљен од стране АНТ-а након истека одговарајућег рока за
подношење Пакета понуде ће се сматрати неблаговременим и биће одбачен. АНТ ће, по
завршетку поступка отварања, неблаговремене Пакете понуда вратити понуђачима неотворене и
са назнаком да Пакет понуда није достављен на време.
Ради омогућавања приступа просторијама АНТ-а, сваки понуђач је дужан да достави назив и
личне податке о представницима понуђача који ће предати Пакет понуде лично, наjкасније један
(1) календарски дан пре истека одговарајућег рока. Те информације се достављају АНТ-у на
следећe адресe:
marko.markovic@beg.aero
miodrag.mirkovic@beg.aero
3.5.

Језик и писмо на коме мора бити достављен Пакет понуде

У фази 1 Поступка, необавезујућe понудe се истовремено достављају на српском и енглеском
језику. Понуђачи имају право да део необавезујуће понуде доставе на енглеском језику, и то
поједине делове који се односе на техничке елементе, а како ће то бити утврђено у Конкурсној
документацији за Фазу 1.
Уколико Јавно тело у поступку прегледа и оцене необавезујућих понуда утврди да би горе
назначени делови понуде на енглеском језику требало да буду преведени на српски језик,
одредиће понуђачу примерен рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде на српски
језик.
У фази 2 Поступка, обавезујућа понуда се истовремено доставља на српском и енглеском
језику, укључујући и делове понуде који се односе на техничке карактеристике, квалитет и
техничку документацију.
У случају спора, релевантна је верзија конкурсне документације, односно необавезујуће и
обавезујуће понуде, на српском језику.
У погледу докумената који су написани на српском језику, исти могу бити на ћириличном или
латиничном писму.

7.

Било који документ достављен од стране понуђача на страном језику (енглеском или неком
другом језику) као саставни део Пакета понуде мора имати превод на српски језик сачињен од
стране овлашћеног судског тумача.
Понуђачи могу да одлуче да доставе копије докумената. Уколико сматра за потребно, Јавно тело
може да захтева од понуђача да достави оригинална документа или оверене копије тих
докумената. Ако понуђачи не доставе оригинална документа односно оверене копије у року од
пет (5) календарских дана од дана пријема захтева, Јавно тело има право да одбаци Пакет понуде.
4.

ЛИЧНИ, СТРУЧНИ, ТЕХНИЧКИ И ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ КОЈЕ МОРАЈУ ДА
ЗАДОВОЉЕ ПОНУЂАЧИ, КАО И ИСПРАВЕ КОЈИМА СЕ ДОКАЗУЈЕ ЊИХОВО
ИСПУЊЕЊЕ

Дефиниције
У члану 4. овог Јавног позива, „Повезана лица“ значе:
-

било које привредно друштво Контролисано од стране понуђача, или ако је понуђач
конзорцијум, од стране релевантног члана конзорцијума,

-

било које привредно друштво које Контролише понуђача, или ако је понуђач
конзорцијум, релевантног члана конзорцијума, и/или

-

било које привредно друштво које је под Контролом истог матичног друштва које
Контролише понуђача, или ако је понуђач конзорцијум, релевантног члана конзорцијума.

У члану 4. овог Јавног позива, „Контрола“ значи:
-

овлашћење да се изабере већина чланова одбора директора (или другог сличног органа
који је саставни орган друштва), и/или

-

директно или индиректно поседовање већине права гласа или основног капитала у том
правном лицу.

4.1.

Услови за учешће у Поступку

Да би могли да учествују у Фази 1 и добију Конкурсну документацију за Фазу 1, понуђачи су
дужни да доставе писану изјаву о испуњености услова прописаних у овом члану 4.1.
Бр.

Услов и докази о испуњености услова
Услов:

1.

Индивидуални понуђач, или ако је понуђач конзорцијум, сваки члан конзорцијума, не
сме директно или преко својих Повезаних лица, поседовати више од двадесет (20)%
основног капитала или права гласа у власнику аеродрома, концесионару аеродрома или
имаоцу Уговора о јавно-приватном партнерству у вези са аеродромом, који аеродром је
опслужио више од милион путника у било ком тренутку у периоду од 12 узастопних
месеци почев од 1. јануара 2016. године и који се налази у радијусу од 450км од
Аеродрома.
У односу на Најповољнијег понуђача, овај услов ће се примењивати током читавог
трајања Уговора о концесији, осим уколико се Јавно тело другачије није сагласило у
писаној форми.

8.

Доказ:
Изјава индивидуалног понуђача или свих чланова конзорцијума, чија ће форма бити
доступна заједно са Пријавом за учешће у Поступку, како је наведено у члану 3.1. овог
Јавног позива.

4.2.

Услови за учешће у Фази 2

Да би могли да учествују у Фази 2 и добију Конкурсну документацију за Фазу 2, понуђачи су
дужни да испуне следеће правне, техничке и финансијске услове (даље у тексту: „Услови за
понуду“) који су описани у овом члану Јавног позива.
Докази о испуњености Услова за понуду треба да буду достављени АНТ-у заједно са
достављањем необавезујућих понуда.
ПРАВНИ УСЛОВИ
Бр.

Услови и докази о испуњености услова
Услов:
Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар.
Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из регистра надлежног органа – Агенције за привредне
регистре.

А.

ЗА ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: /.
ЗА СТРАНОГ ПОНУЂАЧА: Извод из регистра надлежног органа или одговарајући
документ који је еквивалент у правном систему у оквиру кога је основан страни
понуђач.
Документација достављена као доказ не може бити старија од два (2) месеца пре
отварања необавезујућих понуда.
Услов:
Да понуђач 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.

Б.

Доказ:
ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
За дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Устаничка 29,
Београд, којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од кривичних дела
организованог криминала; С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду
објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-keza-pravna-lica.html

9.

За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања
или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које
обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности
редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег
правног лица или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач није
осуђиван 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 и податке из казнене
евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег
суда, понуђач доставља уверења Основног и Вишег суда.
ЗА ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ ПРАВНИХ ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) 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.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА (према месту рођења или месту
пребивалишта) 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.
Напомена: Ако је више законских заступника, за сваког се доставља уверење из казнене
евиденције.
ЗА СТРАНОГ ПОНУЂАЧА: Одговарајући еквивалентни докази из правног система у
коме је основан страни понуђач.
Документација достављена као доказ не може бити старија од два (2) месеца пре
отварања необавезујућих понуда.
Услов:
Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.
Доказ:
В.

ЗА ПРАВНА ЛИЦА:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне
приходе), или

10.

В) Потврде надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.
ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА:
А) Уверење Пореске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе,
доприносе и друге јавне дажбине) и
Б) Уверење надлежне локалне самоуправе – града/општине (за изворне локалне јавне
приходе).
ЗА СТРАНОГ ПОНУЂАЧА: Одговарајући еквивалентни докази сходно правном
систему у коме је основан страни понуђач.
Документација достављена као доказ не може бити старија од два (2) месеца пре
отварања необавезујућих понуда.
Услов:
Да понуђач поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде.
Г.
Доказ:
Изјава о поштовању прописа и непостојању забране обављања делатности (чија ће
форма бити достављена у Конкурсној документацији за Фазу 1).

ТЕХНИЧКИ И ФИНАНСИЈСКИ УСЛОВИ

Бр.

Услови и докази о испуњености услова
Услов:
Технички услов

Д.

Индивидуални понуђач, или ако је понуђач конзорцијум, члан конзорцијума, који
обавља делатност Оснивача - оператера аеродрома (како је дефинисано у члану 4.3. овог
Јавног позива), директно или преко Повезаних лица, мора бити оператер или вршити
Контролу над оператером међународног аеродрома са годишњим прометом већим од
5.0м путника, најмање две (2) године у последњих десет (10) година.
Доказ:
Изјава понуђача (чија ће форма бити достављена у Конкурсној документацији за Фазу
1) заједно са релевантним доказима о испуњености тог услова, како ће детаљније бити
описано у Конкурсној документацији за Фазу 1, укључујући и копију важеће дозволе за
обављање делатности или дозволе која се односи на аеродром(е) у вези са искуством у
обављању делатности.

11.

Услов:
Финансијски услов бр.1

Ђ.

Индивидуални понуђач, или уколико је понуђач конзорцијум, сви чланови
конзорцијума кумулативно, заједно са својим Повезаним лицима, морају имати капитал
(или имовину под управом, у случају да је понуђач фонд или слична инвестициона
структура) у износу већем од 500 милиона евра.
Доказ:
Изјава понуђача (чија ће форма бити достављена у Конкурсној документацији за Фазу
1) заједно са релевантним доказима о испуњености тог услова, како ће детаљније бити
описано у Конкурсној документацији за Фазу 1.
Услов:
Финансијски услов бр.2

Е.

Индивидуални понуђач, или уколико је понуђач конзорцијум, сви чланови
конзорцијума кумулативно, заједно са својим Повезаним лицима, морају имати
доступне расположиве финансијске изворе (готовина или неки други готовински
еквиваленти, као и расположива средства финансирања) у износу већем од 500 милиона
евра.
Доказ:
Изјава понуђача (чија ће форма бити достављена у Конкурсној документацији за Фазу
1) заједно са релевантним доказима о испуњености тог услова, како ће детаљније бити
описано у Конкурсној документацији за Фазу 1.

ОПЕРАТИВНЕ ОЦЕНЕ И ОЦЕНЕ КОНКУРЕНТНОСТИ
Као део прегледа и оцене необавезујућих понуда на крају Фазе 1, Јавно тело ће рангирати
необавезујуће понуде на основу система оцењивања за Фазу 1, описаног у члану 5.1. овог Јавног
позива.
Како би се квалификовали за Фазу 2, понуђачи ће морати да испуне све Услове за понуду и
критеријуме за оцењивање описане у члану 5.1. овог Јавног захтева тако што ће остварити
задовољавајућу Оперативну оцену и задовољавајућу Оцену конкурентности.
Понуђач који не задовољи било који од Услова за понуду и критеријуме за оцењивање који су
описани у члану 5.1. овог Јавног позива неће се квалификовати за Фазу 2.
ДОДАТНА ПОЈАШЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПОНУДУ
Уколико се необавезујућа понуда подноси од стране конзорцијума:
(a) правни услови наведени у горњој табели под тачкама А до Г морају бити испуњени од
стране сваког члана конзорцијума и сходно томе сваки члан конзорцијума мора
доставити одговарајући релевантан доказ о испуњењу;
(b) технички услов наведен у горњој табели под тачком Д мора бити испуњен од стране члана
конзорцијума који је Оснивач – оператер аеродрома (како је дефинисано у члану 4.3. овог

12.

Јавног позива) и тај члан конзорцијума мора доставити одговарајући релевантан доказ о
испуњењу, и
(c) финансијски услови наведени у горњој табели под тачкама Ђ и Е морају заједнички бити
испуњени од стране чланова конзорцијума, а доказ о испуњењу ће доставити онај члан
конзорцијума који испуњава неопходан услов.
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре
не морају да доставе доказе о испуњености услова наведених у горњој табели под тачкама А до
В.
Јавно тело неће одбацити понуду ако не садржи доказ одређен конкурсном документацијом
уколико понуђач у исто време, у оквиру свог Пакета понуде, наведе линк званичне интернет
странице која садржи јавно доступне информације одговарајуће садржине.
Уколико је доказ о испуњености Услова за понуду у облику електронског записа, понуђач
доставља одштампану копију електронског документа, у складу са законом којим се уређује
електронски документ.
Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести Јавно тело о било којој промени у
вези са испуњеношћу Услова за понуду која наступи до дана доношења одлуке о избору
Најповољнијег понуђача, односно до дана закључења Уговора о концесији.
4.3.

Структурна правила за конзорцијум

У случају да понуђач жели да учествује као конзорцијум, мора испуњавати следеће услове:
a.

Један члан конзорцијума мора бити одређен као “Оснивач – оператер аеродрома”.
Оснивач – оператер аеродрома мора испунити технички услов под тачком Д из члана 4.2.
овог Јавног позива. Оснивач – оператер аеродрома се обавезује да ће поседовати најмање
20% капитала ДПН-а.

b.

Сваки члан конзорцијума може непосредно или посредно учествовати само у једном
конзорцијуму и не може истовремено учествовати у Поступку као члан другог
конзорцијума за давање понуда или као индивидуални понуђач.

Сваки конзорцијум је у обавези да, као део своје пријаве за Фазу 1, достави битне елементе
Уговора о конзорцијуму који садржи најмање следеће информације:
a. Изјаву о обавезивању сваког члана конзорцијума;
b. Одређивање главног члана конзорцијума;
c. Неограничену и солидарну одговорност сваког члана конзорцијума за обавезе које
произлазе из Уговора о конзорцијуму.
Заједно са битним елементима Уговора о конзорцијуму, сваки конзорцијум је у обавези да
достави и неопозиво пуномоћје главном члану конзорцијума да заступа конзорцијум и да
обавезује све његове чланове у вези са Поступком.
Након подношења необавезујућих понуда, а пре истека рока за подношење обавезујућих понуда,
промена у саставу конзорцијума је дозвољена само уз претходну писану сагласност Јавног тела
и једино уз стално испуњење Услова за понуду, као и других услова који су утврђени у овом
Јавном позиву, Конкурсној документацији за Фазу 1 и/или Конкурсној документацији за Фазу 2.
Независно од тога, конзорцијум не може да промени Оснивача – оператера аеродрома. У случају
наведене промене у саставу конзорцијума, конзорцијум је дужан да достави Јавном телу
измењене битне елементе Уговора о конзорцијуму.
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Након истека рока за подношење обавезујућих понуда, промена у саставу конзоцијума није
дозвољена.
Даља појашњења у вези са ограничењима и правилима која се тичу промена у оквиру
конзорцијума биће утврђена у Конкурсној документацији за Фазу 1 и Конкурсној документацији
за Фазу 2.
Сваки конзорцијум је у обавези да, као део своје понуде за Фазу 2, достави копију закљученог
Уговора о конзорцијуму који ће садржати битне елементе Уговора о конзорцијуму који су
достављени у Фази 1.
4.4.

Додатна прецизирања

Уколико последњи дан рока за достављање Пакета понуде или остале документације пада у дан
када је законом одређено да се не ради, у складу са законима Републике Србије, као последњи
дан рока рачуна се следећи радни дан.
5.

СИСТЕМ ОЦЕЊИВАЊА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Понуде ће бити прегледане и оцењене на основу система бодовања описаног у овом члану 5.
Необавезујуће понуде за Фазу 1 биће прегледане и оцењене у складу са принципима описаним у
члану 5.1, док ће обавезујуће понуде за Фазу 2 бити прегледане и оцењене у складу са
принципима описаним у члану 5.2.
Као део система оцењивања описаног у овом члану, понуђачима ће бити додељиване специфичне
оцене од 0 до 10 за низ финансијских и оперативних услова, које ће потом бити прецизно
пондерисане (с обзиром на свој значај) како би се добила Финансијска оцена и Оперативна оцена.
Систем оцењивања ће бити детаљније објашњен у Конкурсној документацији за Фазу 1 и
Конкурсној документацији за Фазу 2.
5.1. Принципи оцењивања за Фазу 1
Као део система оцењивања за Фазу 1, свака необавезујућа понуда примљена од стране Јавног
тела ће добити Финансијску оцену (међузбир А у табели испод) и Оперативну оцену (међузбир
Б у табели испод), у распону од 0 до 10. Ове оцене ће потом бити пондерисане како би се
добила укупна Оцена понуде (међузбир В), такође у распону од 0 до 10. Детаљи у вези са
пондерисањем ће бити садржани у Конкурсној документацији за Фазу 1.
Појашњења у вези са Финансијском оценом
- Свака од тачака 1 и 2 у оквиру финансијских услова у табели испод ће бити оцењиване како
следи:
o
o
o

Највиша вредност ће добити највишу оцену, тј. 10
Друга највиша вредност ће добити оцену 9, итд.
Вредности које се разликују за мање од 1% ће добити исту оцену.

Појашњења у вези са Oперативном оценом
- Тачке 4, 5, 6 и 7 у оквиру оперативних услова у табели испод ће бити оцењиване у распону
од 0 до 10 и пондерисане како би се добила укупна Оперативна оцена, такође у распону од 0 до
10
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- Свака понуда којој је додељена Оперативна оцена мања од 5 ће бити одбачена као
незадовољавајућа.
Врста
Финансијски услови
1. Износ авансног плаћања – у мил. €

Оцена

2. Нето садашња вредност годишњих концесионих
накнада (са 10% попуста) - у мил. €
3. Предложени механизам расподеле добити (додатно)

Оцена
Прихваћен/није
прихваћен
-

Финансијска оцена (Међузбир А)
Оперативни услови
4. Саобраћајне пројекције / развој саобраћаја

Оцена

5. Концепт плана развоја

Оцена

6. Предложена улагања

Оцена

7. Политика запошљавања

Оцена

Оперативна оцена (Међузбир Б)

-

Оцена понуде (Међузбир В)

-

Оцена конкурентности
Уз горе описану Финансијску оцену и Оперативну оцену, Оцена конкурентности ће бити
додељена свакој необавезујућој понуди примљеној од стране Јавног тела на основу добијене
Оцене понуде (међузбир В), као што следи:
- највиша Оцена понуде ће добити највишу Оцену конкурентности, тј. 10
- друга највиша Оцена понуде ће добити Оцену конкурентности 9, итд.
Свака понуда која има Оцену конкурентности мању од 5 ће бити одбачена као недовољно
конкурентна.
5.2. Принципи оцењивања за Фазу 2
У складу са системом оцењивања за Фазу 1, систем оцењивања за Фазу 2 ће се састојати у
додељивању специфичних оцена у распону од 0 до 10 за низ финансијских и оперативних услова,
које ће онда бити прецизно пондерисане како би се добила Финансијска оцена и Оперативна
оцена.
Свака необавезујућа понуда ће добити Финансијску оцену (међузбир А у табели испод) и
Оперативну оцену (међузбир Б) у распону од 0 до 10. Ове оцене ће потом бити пондерисане како
би се добила укупна Оцена понуде (међузбир В), такође у распону од 0 до 10. Детаљи у вези са
пондерисањем ће бити садржани у Конкурсној документацији за Фазу 2.
Појашњења у вези са Финансијском оценом
- Тачке 1 и 2 финансијских услова у табели испод ће бити оцењиване како следи:

15.

o
o
o

Највиша понуда поднета од стране понуђача ће добити највишу оцену, тј. 10
Остале понуде ће бити рангиране пропорционално да би се узеле у обзир мале разлике у
вредности
У случају да су две понуде потпуно идентичне, такве понуде ће имати исту оцену.

Појашњења у вези са Оперативном оценом
- Све тачке у оквиру оперативних услова у табели испод ће бити оцењиване у распону од 0 до
10, и пондерисане како би се добила Укупна Оперативна оцена, такође у распону од 0 до 10
- Свака понуда кома има Оперативну оцену мању од 5 ће бити одбачена као незадовољавајућа.
Врста
Финансијски услови
1. Износ авансног плаћања – у мил. €

Оцена

2. Нето садашња вредност годишњих концесионих накнада (са
10% попуста) - у мил. €
Финансијска оцена (Међузбир А)

Оцена
-

Оперативни услови
3. Усаглашеност са минималним техничким условима и ICAO
стандардима
4. Развој тржишног саобраћаја

Оцена

5. Детаљан план развоја аеродрома

Оцена

6. Концепт развоја терминала

Оцена

7. Искуства путника и квалитет

Оцена

8. Ефикасност/ефективност комерцијалне понуде, плана и
стратегије
9. План капиталних трошкова

Оцена

10. Животна средина

Оцена

11. Бизнис и оперативни план

Оцена

12. Предложена стратегија иновација

Оцена

13. Политика запошљавања

Оцена

Оцена

Оцена

Оперативна оцена (Међузбир Б)

-

Оцена понуде (Међузбир В)

-

5.3 Избор Најповољнијег понуђача
Најповољнији понуђач ће бити изабран на основу Оцене понуде (међузбир В у табели изнад)
додељене сваком од понуђача у Фази 2.
У случају да двојици понуђача буду додељене сличне оцене на крају Фазе 2 (нпр. разлика мања
од 1%), од оба понуђача се може затражити да доставе најбољу коначну понуду, са побољшаним
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финансијским елементима. Правила за подношење најбоље коначне понуде ће бити прописана
као део Конкурсне документације за Фазу 2.
6. ДАТУМ ДОСТАВЉАЊА ОБАВЕШТЕЊА О ИСХОДУ ПОСТУПКА
Сви датуми и рокови су дати искључиво у информативне сврхе, у складу са примењивим
законским прописима.
6.1. Пријаве за учешће у Поступку
Као што је описано у члану 3.1. овог Јавног позива, заинтересована лица су дужна да у року од
петнаест (15) календарских дана од дана објављивања овог Јавног позива у Службеном гласнику
Републике Србије поднесу своје Пријаве АНТ-у.
Јавно тело ће обавестити сваког понуђача да ли се квалификовао за учешће у Фази 1 у року од
пет (5) календарских дана од дана истека рока за подношење Пријава.
6.2. Фаза 1 – Подношење необавезујућих понуда
Као што је описано у члану 3.2. овог Јавног позива, понуђачи који су се квалификовали за учешће
у Фази 1 су дужни да доставе своје необавезујуће понуде АНТ-у у року од шездесет (60)
календарских дана од дана објављивања овог Јавног позива у Службеном гласнику Републике
Србије.
На основу испуњености услова за учешће у Фази 2, Јавно тело ће донети одлуку о понуђачима
који су се квалификовали за учешће у Фази 2 и обавестиће све понуђаче о таквој одлуци
препорученом поштом са повратницом на адресу понуђача, или на било који други начин који
омогућава потврђивање пријема у року од петнаест (15) календарских дана од дана истека рока
за подношење необавезујућих понуда. Такође, одлука Јавног тела о понуђачима који су се
квалификовали за учешће у Фази 2 ће бити објављена на интернет страници АНТ-а и Портала
Јавних набавки.
6.3. Фаза 2 – Подношење обавезујућих понуда
Као што је описано у члану 3.3. овог Јавног позива, понуђачи који су се квалификовали за учешће
у Фази 2 су дужни да доставе своје обавезујуће понуде АНТ-у у року од седамдесет пет (75)
календарских дана од дана објављивања понуђача који су се квалификовали за учешће у Фази 2
на интернет страници АНТ-а и Портала Јавних набавки.
Рок за прегледање и оцену обавезујућих понуда од стране Јавног тела износи тридесет (30)
календарских дана од дана истека рока за подношење обавезујућих понуда.
Јавно тело задржава право да продужи рокове за подношење обавезујућих понуда у било ком
тренутку, уз претходно обавештење понуђача о истеку рока за подношење обавезујућих понуда
три дана пре његовог истека.
Јавно тело ће без одлагања доставити сваком понуђачу у Фази 2 Поступка одлуку о избору
најповољније понуде, са копијом записника о отварању и оцени понуда, препорученом поштом
са повратницом на адресу понуђача, или на било који други начин који омогућава потврђивање
пријема.
Свака одлука донета у вези са овим чланом ће бити истовремено објављена на интернет страници
АНТ-а и Портала Јавних набавки.
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7. ИМЕ И АДРЕСА ТЕЛА НАДЛЕЖНОГ ЗА РЕШАВАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ
ПРАВА, КАО И ИНФОРМАЦИЈА О РОКОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ТАКВИХ
ЗАХТЕВА
Сваки понуђач може поднети захтев за заштиту права током целог Поступка којим се оспорава
врста поступка, садржина овог Јавног позива или конкурсна документација или свака радња
Јавног тела, осим уколико другачије није предвиђено ЗЈППК-ом.
Захтев за заштиту права се подноси АНТ на следећу адресу:
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59, РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
П.фах 7, ПAK 201970
ЦРВЕНА ЗГРАДА - AIR SERBIA
препорученом поштом са повратницом или на следећу email адресу:
concession@beg.aero
Захтев за заштиту права се подноси радним данима од понедељка до петка, у радно време АНТа, од 0730 до 1530 часова.
Копија захтева се истовремено подноси Републичкој комисији за заштиту права у поступку
јавних набавки, Немањина 22-26, Београд, Република Србија.
Захтев за заштиту права може се поднети током целог поступка избора приватног партнера,
против сваке радње јавног тела, осим ако Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама
није другачије одређено.
Без обзира на начин подношења, захтев за заштиту права ће се сматрати благовременим ако је (i)
такав захтев примљен од стране АНТ-а најкасније седам (7) дана пре истека рока за подношење
Пакета понуда на који се такав захтев за заштиту права односи, и ако је (ii) подносилац захтева
указао Јавном телу на евентуалне недостатке и неправилности, а Јавно тело исте није отклонио.
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Јавно тело предузме након истека рока
од седам дана, а пре истека одговарајућег рока за подношење Пакета понуда на који се такав
захтев за заштиту права односи, сматраће се благовременим и важећим уколико је такав захтев
поднет најкасније до истека одговарајућег рока за подношење Пакета понуда.
Након доношења одлуке о признавању квалификација за учешће у Фази 2 или одлуке о избору
најповољније понуде, рок за подношење захтева за заштиту права износи десет (10) дана од дана
објављивања одлуке на интернет страници АНТ-а и Порталa јавних набавки.
8. ОСТАЛИ БИТНИ ПОДАЦИ
Прописана накнада за добијање конкурсне документације
Било које правно или физичко лице заинтересовано за учествовање у Поступку ће, под истим
условима, имати могућност да откупи и добије приступ конкурсној документацији.
Право преузимања конкурсне документације се стиче плаћањем износа од 1.000,00 ЕУР
(хиљаду евра) и достављањем доказа о уплати уз Пријаву за учешће у Поступку, као што је
наведено у члану 3.1. овог Јавног позива.
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Домаћа правна и физичка лица су дужна да уплате износ од 1.000,00 ЕУР (хиљаду евра) у
динарској противвредности на дан уплате на следећи рачун: 170-687-87 код Unicredit Bank
Srbija A.D. Beograd.
Уколико се уплата врши из иностранства, износ од 1.000,00 ЕУР (хиљаду евра) је потребно
уплатити на следећи рачун:

FIELD NAME

CONTENT

Sender

ORDERING PARTY`S BANK SWIFT BIC

Receiver

BACXRSBG

Transaction reference number

:20:

Value date/currency code/amount

:32A:

Ordering customer

:50:

Sender's correspondent

:53A:

Intermediary reimbursement institution

:54A: BKAUATWW

Account with institution

:57A: BACXRSBG

Beneficiary customer

:59: / IBAN: RS35170003900381100597
(Account number)
AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD AD ;
BEOGRAD 59 AERODROM , 11180 Beograd 59 ,
Srbija
(Name and Address)

Details of payment

:70:

NOTE:
Please instruct your bank to send MT103 directly to UNICREDIT BANK SERBIA JSC, Belgrade,
Serbia (SWIFT BIC: BACXRSBG) covering EUR account of UNICREDIT BANK SERBIA JSC
with UNICREDIT BANK AUSTRIA AG, Vienna (SWIFT BIC: BKAUATWW)
In order to avoid any further correspondence, delay or return of payment due to incomplete information
MT 103 must always include:
-

full name and address (street, city, state) of the ordering customer – field 50
full name and IBAN (account number) of the beneficiary customer – field 59.
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