
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

БР. 4/18 ''ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ АКЦИЈА ДРУШТВА 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: Добра 

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: 

ПРОЦЕНА ВРЕДНОСТИ АКЦИЈСКОГ КАПИТАЛА И АКЦИЈА ДРУШТВА АД АЕРОДРОМ 
НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД ПРИМЕНОМ МЕТОДА ДИСКОНТОВАНИХ НОВЧАНИХ ТОКОВА 
И МЕТОДЕ ЛИКВИДАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ. 

 
Назив и ознака из општег речника набавке: 79211200 - Услуге израде финансијских 

извештаја. 

Првобитна вредност уговора: 4.600.000,00 динара без ПДВ. 

Измењена вредност уговора: 4.600.000,00 динара без ПДВ. 

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

 Разлози за измену начина рачунања рока за израду Извештаја о процени вредности 
акција су оправдани и нису ни на страни "КПМГ" д.о.о. (у даљем тексту: Пружалац услуге), 
ни на страни Наручиоца. Наиме, имајући у виду природу захтеваних података од стране 
Пружаоца услуге, чињеницу да је за исте било потребно добити сагласности од трећег 
лица, како би били коришћени у сврху израде дела Процене с обзиром на њихову првобитну 
намену, као и чињеницу да одређене пројекције које утичу на исход процене морају 
претходно бити усаглашене на нивоу оба даваоца концесије, за шта је потребно додатно 
време, Наручилац је, утврдио да је оправдана промена начина рачунања рока тако да исти 
тече од када је Пружалац услуге уведен у посао, односно од када су му достављени сви 
подаци које је од Наручиоца захтевао како би сачинио Извештај. 

 На основу члана 6. став 1. модела уговора из конкурсне документације, односно 
члана 6. став 1. уговора број УЈНМ-16/2018 од 07.03.2018. године 
 

Остале информације: /  


