ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Назив јавних тела:

- АД Аеродром Никола Тесла Београд, матични број 07036540,
ПИБ: 100000539
- Република Србија

Адреса јавних тела:

Сурчин, 11180 Београд 59, Република Србија

Интернет страница јавног тела: www.beg.aero
Врста јавног тела:

/

Врста поступка:

Давање концесије за финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију,
одржавање и управљање инфраструктуром ад Аеродрома Никола Тесла Београд
и обављање делатности оператера аеродрома

Врста предмета:

/

Опис предмета концесије, назив и ознака из општег речника набавке.
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;
(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.
Шифра из општег речника набавке: 63731000 Услуге управљања аеродромима.
Назив подносиоца захтева за заштиту права (назив, адреса и матични број):
TAV Airports Holding Co. Аtaturk Haavalimani Dishatlar Terminali, Yesikoy - Istanbul/Turska
Матични број: 590256-0
Фаза поступка јавне набавке у којој је поднет захтев за заштиту права: Пре истека рoка
за подношење пријава у фази претквалификације
Лице за контакт: Марко Марковић marko.markovic@beg.aero
Остале информације:

