
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

Бр. 1/2016 ОП 

МЕНАЏЕРСКО КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ (ОПШТЕ САВЕТОВАЊЕ У УПРАВЉАЊУ) У 

ЦИЉУ ИЗБОРА САВЕТНИКА КОЈИ ЋЕ ПРУЖИТИ СТРУЧНУ ПОМОЋ У ПРОЦЕСУ 

СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 

 

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: 

„МЕНАЏЕРСКО КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ (ОПШТЕ САВЕТОВАЊЕ У УПРАВЉАЊУ) У 
ЦИЉУ ИЗБОРА САВЕТНИКА КОЈИ ЋЕ ПРУЖИТИ СТРУЧНУ ПОМОЋ У ПРОЦЕСУ 
СТРАТЕШКОГ РАЗВОЈА АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД'' 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 

 
73300000-5 – Планирање и спровођење истраживања и развоја 
79411100-9 – Услуге саветовања у развоју пословања  
73220000-0 - Саветодавне услуге у области развоја 
 

Првобитна вредност уговора: 4.502.000,00 евра (555.526.991,20 динара по званичном 

средњем курсу Народне Банке Србије на дан када је започето отварање понуда), без 

ПДВ. 

Измењена вредност уговора: Вредност уговора се није мењала. 

Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или 
одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:  

Одлуком о покретању поступка јавне набавке број 550/1 од 26.01.2016. године покренута је 

јавна набавка за Менаџерско консултантске услуге (опште саветовање у управљању) у 

циљу избора Консултанта који ће пружити стручну помоћ у процесу стратешког развоја АД 

Аеродром Никола Тесла Београд (у даљем тексту: Аеродром),као Клијенту. 



На основу спроведеног поступка, изабран је Консултант предвођен инвестиционом банком 

LAZARD Freres SAS из Француске, који је дао понуду са подизвођачима и то техничким 

саветником Mott MacDonald LLP Велика Британија, финансијско пореским саветником 

KPMG LLP Лондон /KPMG  Београд и правним саветником Orrick, Heringto and Sutcliffe 

(Europe), Petrikic and Partners Београд / CMS Rui Pena and Arnaut Lisbon, Португал. 

Аеродром и Lazard Freres SAS, (у даљем тексту: Консултант) закључили су Уговор о јавној 

набавци консултантских услуга дана 25.04.2016. године, који је у архиви Аеродрома 

заведен под бројем 17-62/2016 од 25.04.2016. године и који важи од дана ступања на снагу 

до 31.03.2017. године или до окончања Трансакције, уколико се Трансакција оконча пре 

наведеног датума, који има два анекса и то Анекс бр.1 дел. бр. УJНВ -26/2017 од 31.03.2017. 

године којим је продужено трајање Уговорa о јавној набавци консултантских услуга до 

31.12.2017. године или до окончања Трансакције, уколико се Трансакција оконча пре 

наведеног датума, као и Анекс бр. 2 дел. бр.УЈНВ-105/2017 од 29.12.2017. године којим је 

продужено трајање Уговора о јавној набавци консултантских услуга до 30.09.2018. године 

или до окончања Трансакције, уколико се Трансакција оконча пре наведеног датума ( у 

даљем тексту: Основни уговор). 

Разлози за закључење Анекса бр. 3 Уговора о јавној набавци консултатнтских услуга од 

25.04.2016.године: 

Дана 22.03.2018. године је закључен Уговор о концесији за финансирање, развој кроз 

изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АД Аеродрома 

Никола Тесла Београд и обављање делатности оператера аеродрома на Аеродрому 

Никола Тесла у Београду између Републике Србије, коју заступа Влада Републике Србије 

и АД Аеродром Никола Тесла Београд, као даваоца концесије са једне стране и изабраног 

најповољнијег понуђача VINCI Airports  SAS из Француске и друштва за посебне намене 

VINCI Airports Serbia doo Beograd са друге стране (у даљем тексту: Уговор о концесији).  

Закључењем Уговора о концесији наступио је Претходни период који још траје и чије 

окончање наступа када обе Уговорне стране у целости испуне све претходне услове без 

чијег испуњења концесија не може да отпочне, а који се сматра Датумом почетка концесије. 

Како Прелазни период још траје, настала је потреба да се Основни уговор са Консултантом 

продужи до Датума почетка концесије. 

 

Остале информације: / 

 


