
 
 
 

 

 

 

 

Република Србија, коју заступа Влада Републике Србије и АД Аеродром Никола Тесла 
Београд (у даљем тексту: „АНТ“) објављују следеће: 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА  

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ, РАЗВОЈ КРОЗ ИЗГРАДЊУ И 
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРОМ АД 

АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД И ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ 
ОПЕРАТЕРА АЕРОДРОМА 

У СКЛАДУ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ КОЈИ ЈЕ ОБЈАВЉЕН У СЛУЖБЕНОМ 
ГЛАСНИКУ БРОЈ 9/2017 ОД 10. ФЕБРУАРА 2017. ГОДИНЕ 

(у даљем тексту „Јавни позив од 10. фебруара“) 

 

1. ПОДАЦИ О ДАВАОЦУ КОНЦЕСИЈЕ  

Република Србија и АНТ су заједнички даваоци концесије.  

Главни контакт за Поступак је АНТ:  

ПОСЛОВНО ИМЕ  АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АЕРОДРОМ НИКОЛА 
ТЕСЛА БЕОГРАД, матични број 07036540, ПИБ: 
100000539  

АДРЕСА Сурчин, 11180 Београд 59, Република Србија  

КОНТАКТ ОСОБЕ  Као што је наведено у Упутству за понуђаче за Фазу 2 
Поступка  

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА  www.beg.aero 

КОНТАКТ ТЕЛЕФОНИ  +381 11 209 4872  
+381 11 209 7273  

ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА         concession@beg.aero 

2. ПРЕДМЕТ КОНЦЕСИЈЕ  

Предмет концесије је финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање 
и управљање инфраструктуром АНТ-а и обављање делатности оператера аеродрома на 
Аеродрому Никола Тесла у Београду. 

Молимо Вас да погледате Јавни позив од 10. фебруара 2017. године ради добијања 
детаљнијих информација о предмету концесије.  



 
 
 

3. ВРСТА ПОСТУПКА  

Поступак давања концесије се спроводи у складу са чланом 20. став 3., а у вези са 
чланом 10. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 88/2011, 15/2016 и 104/2016) (даљем у тексту: 
„ЗЈППК“), као и чланом 41а ЗЈППК и Уредбом о начину давања концесије у фазама 
(„Службени гласник Републике Србије“ бр. 1/2017). 

Молимо Вас да погледате Јавни позив од 10. фебруара 2017. године ради добијања 
детаљнијих информација о врсти поступка. 

4. ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Јавни позив од 10. фебруара 2017. године објављен је у Службеном гласнику 
Републике Србије, бр. 9/2017 дана 10. фебруара 2017. године, као и на интернет 
страници АНТ-а и на званичном порталу Управе за јавне набавке Републике Србије 
дана 10. фебруара 2017. године, дневном листу Политика дана 13. фебруара 2017. 
године и на интернет страници Tenders Electronic Dailyдана 14.02.2017. године.  

5. ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЕШТЕЊА О ИЗМЕНАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА  

Ово обавештење о изменама Јавног позива је објављено у Службеном гласнику 
Републике Србије број 104 од 22.11.2017.године. 

6. РАЗЛОЗИ ЗА ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА  

Сврха ових измена Јавног позива је да се изврши усаглашавање термина и дефиниција 
који су коришћени у обавезујућем нацрту Уговора о концесији, као саставном делу 
Конкурсне документације за Фазу 2, са Јавним позивом од 10. фебруара 2017. године и 
свим његовим накнадним изменама. 

7. ПРЕДМЕТ ИЗМЕНА ЈАВНОГ ПОЗИВА  

7.1.Мења се члан 3.3. Јавног позива (Фаза 2 – Подношење обавезујућих понуда) тако да 
сада гласи: 

„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 8. децембар 2017. године.  
Јавно тело ће доставити обавезујући нацрт 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) једну или више гаранција за озбиљност понуде у форми безусловних и неопозивих 
банкарских гаранција, без приговора и плативих на први позив, чији ће износ и 
садржина бити утврђени у Конкурсној документацији за Фазу 2.“ 
„Јавно тело задржава право да продужи рокове за спровођење појединих радњи и 
рокове за доношење одлука Јавног тела  (у даљем тексту: „Рокови“). Рокови се могу 
продужити ради омогућавања доставе додатних информација и докумената, на захтев 
Јавног тела, од стране понуђача у роковима који су објективно примерени и могући, у 
складу са начелима заштите јавног интереса и једнаког и правичног третмана свих 
понуђача, а све у циљу помоћи Јавном телу при прегледу, стручној оцени и 
вредновању Обавезујућих понуда.   
Јавно тело може продужити Рокове за спровођење радњи и доношење одлука нарочито 
у следећим случајевима: 
•        у случају да Рокови теку у данима током којих се не ради у Републици Србији; 
•        у случају да Рокови теку у данима у којима се не ради у складу са позитивним 
прописима релевантне јурисдикције конкретног понуђача, члана конзорцијума или 
инвеститора. 
У случају продужења Рокова, Јавно тело ће благовремено обавестити Понуђаче 
квалификоване за Фазу 2, који су поднели Пријаву за обавезујућу понуду, о тако 
измењеним Роковима.“ 
 

7.2. Мења се став 3. члана 3.5 Јавног позива (Језик и писмо на коме мора бити 
достављен Пакет понуде) тако да сада гласи: 

„У фази 2 Поступка, обавезујућe понудe се истовремено достављају на српском и 
енглеском језику. Понуђачи имају право да део обавезујуће понуде доставе на 
енглеском језику, и то поједине делове који се односе на техничке елементе, као и 
друге елементе утврђене у Конкурсној документацији за Фазу 2.Уколико Јавно тело у 
поступку прегледа и оцене обавезујућих 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.“ 
 
7.3. Мења се став 6. члана 3.5 Јавног позива (Језик и писмо на коме мора бити 
достављен Пакет понуде) тако да сада гласи: 

„Осим уколико није другачије предвиђено Конкурсном документацијом за Фазу 2, 
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 тумачаили овлашћене агенције за 
превођење.“ 
 
7.4.У члану 4. Јавног позива (Лични, стручни, технички и финансијски услови које 
морају да задовоље понуђачи, као и исправе којима се доказује њихово испуњење), у 
одељку „Дефиниције“, мења се став 2. тако да сада гласи: 

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



 
 
 

- право да се именује већина чланова органа управљања у правном лицу, и/или 
- директно или индиректно поседовање већинског права гласа или основног 

капитала тог лица, а глагол „контролисати“ се тумачи сходно.“ 

7.5. Мења се став 5. члана 4.3 Јавног позива (Структурна правила конзорцијума) тако 
да сада гласи: 

„Након подношења обавезујућих понуда, промене у саставу конзорцијума ће бити 
дозвољене само у складу са Уговором о концесији.“ 
 
7.6. У члану 5.2 (Принципи оцењивања за Фазу 2), одељак под називом „Појашњења у 
вези са Оперативном оценом“ се мења тако да сада гласи: 

- 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 која има Оперативну оцену мању од 5 ће бити одбачена. 

 

 Тип 
Финансијски критеријуми  
1. Износ Једнократне концесионе накнаде – у милионима 
евра 

Оцена 

2. Нето садашња вредност годишњих концесионих 
накнада (са 10% попуста) – у милионима евра 

Оцена 

Финансијска оцена (међузбир А) - 
Оперативни критеријуми  
3. Усаглашеност са Минималним техничким захтевима и 
ICAO стандардима 

Оцена 

4. Развој тржишног саобраћаја Оцена 
5. Детаљни план развоја аеродрома Оцена 
6. Концепт развоја терминала Оцена 
7. Искуства путника и квалитет Оцена 
8. Ефикасност/ефективност комерцијалне понуде, плана 
и стратегије 

Оцена 

9. План капиталних издатака Оцена 
10. Животна средина Оцена 
11. Менаџмент и политика запошљавања Оцена 
12. Објекти за главног домаћег авио-превозника  
(Минимални технички захтеви Одељак 12) 

Оцена 

Оперативна оцена (међузбир Б) - 
Оцена понуде (међузбир В) - 

 

7.7. У члану 5.3(Избор најповољнијег понуђача), став 2. се мења тако да сада гласи: 

„Јавно тело може, у интересу Поступка, затражити од Понуђача квалификованих за 
Фазу 2 да доставе најбољу и коначну понуду, са побољшаним финансијским 
елементима.  (у даљем тексту део Поступка означен као „Фаза најбоље и финалне 
понуде“Правила за подношење најбоље коначне понуде ће бити прописана као део 
Конкурсне документације за Фазу 2. 



 
 
 

8. ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Остали елементи Јавног позива од 10. фебруара 2017. године и свих накнадних измена 
Јавног позива остају непромењени. 


