
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

“АНГАЖОВАЊЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА, РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПТИЦА И ДИВЉАЧИ 

НА ПОДРУЧЈУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД” Бр. 115/2015 

 

 

 

Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

 

 

Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 

 

 

Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 

 

 

Врста наручиоца: Остало 

 

 

Врста предмета: Услуге 

 

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 

набавке, За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место 

извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из 

општег речника набавке: 

АНГАЖОВАЊЕ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА, РАДИ ЗАШТИТЕ ОД ПТИЦА И ДИВЉАЧИ НА 

ПОДРУЧЈУ АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

77600000 - Услуге у ловству 

Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког 
поступка из члана 36. став 1. тач. 4) и 5) Закона: / 
 

 

 

Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову 

примену:  

Због појачаног присуства птица и других животиња на и уз маневарске површине (систем 

рулних стаза и полетно слетна стаза) и угрожавања безбедности ваздушног саобраћаја, 

јавила се потреба за ангажовањем ловачког удружења које газдује површинама око 

Аеродрома Никла Тесла, да својим ванредним активностима врши растеривање птица и 

других животиња, као и селективни одстрел истих. Поступак се спроводи у складу са 

Законским регулативама, Записником са деветог по реду састанка Runway Safety Team-a 

од 14.05.2015. године, заведеног у Архиви Наручиоца под бројем 5938 дана 31.07.2015. 



године, као и у складу са Мишљењем Управе за јавне набавке Републике Србије бр. 404-

02-3319/15 од 29.09.2015. године да су у конкретном случају испуњени услови за примену 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, предвиђеног 

чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 

 

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда: 

Ловачко удружење Земун  

Војвођанска 79, Београд-Сурчин 

е-mail: luzemun@gmail.com 

 

Остале информације:/ 

mailto:luzemun@gmail.com

