
АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
11180 БЕОГРАД 59 

о б ј а в љ у ј е 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

  
„УСЛУГА ИЗРАДЕ 3Д МОДЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ РЕШЕЊА, 

ОДАБИРА ВАРИЈАНТНИГ РЕШЕЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА“ БРOJ 63/16 ЈНМВ 
 

1. Назив наручиоца: AД Аеродром Никола Тесла Београд 
 
2. Адреса наручиоца: 11180 Београд 59, П.фах 39, ПAK 201970, 11271 Сурчин 
 
3. Интернет страница наручиоца: www.beg.aero 
 
4. Врста наручиоца: Остало 
 
5. Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 
 
6. Врста предмета: Услуге 
 

7. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 

Услуга израде 3Д модела за потребе контроле исправности решења, одабира 
варијантниг решења и презентација  

Назив и ознака из општег речника набавке: 71000000– aрхитектонске, грађевинске, 
инжењерске и инспекцијске услуге; 71400000- услуге просторног планирања и пејзажне 
архитектуре; 71600000- услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга 

 
8. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена. 
 
9. Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је                
конкурсна документација доступна: 
Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки Управе за јавне 
набавке и на интернет страници Наручиоца www.beg.aero. 
 
10. Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или 
службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено 
добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при 
запошљавању, условима рада и сл: 
Подаци где се могу благовремено добити исправни подаци о: 

• Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство финансија 

и привреде, Република Србија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, Србија, интернет 

адреса: www.poreskauprava.gov.rs. Подсредством државног органа Пореске управе, могу 

се добити исправне информације о адресама и контакт телефону органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе о пореском обавезама, које 

админисрирају ови органи. 



• Заштити животне средине – Назив државног органа: Агенција за заштиу животне средине 

(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине Републике Србије), 

адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, интернет адреса:  www.merz.gov.rs адреса 

Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановића 27а, Београд, Србија, интернет 

адреса Агенције за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs 

• Заштити при запошљавању, условима рада – Министарство рада, запошљавања и 

социјалне политике Републике Србије, адреса: Немањина 22-26, Београд, Србија, 

интернет адреса: www.minrzs.gov.rs. 

 

11. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти, на адресу: 

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД, 11180 БЕОГРАД 59 
П.фах 7, ПAK 201970,  

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA 
са назнаком: 

''Понуда за јавну набавку 
„УСЛУГА ИЗРАДЕ 3Д МОДЕЛА ЗА ПОТРЕБЕ КОНТРОЛЕ ИСПРАВНОСТИ РЕШЕЊА, 

ОДАБИРА ВАРИЈАНТНИГ РЕШЕЊА И ПРЕЗЕНТАЦИЈА“ 
 БРOJ 63/16 ЈНМВ 
- НЕ ОТВАРАТИ –'' 

 
На предњој страни коверте обавезно написати текст "ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ", а на 
полеђини коверте читко уписати назив и адресу понуђача. Понуду доставити у затвореној 
коверти до 25.08.2016. године до 10:00 часова. 
Понуђачи су у обавези да писаним путем обавесте Наручиоца о свом доласку на 
Аеродром Никола Тесла Београд ради предаје  понуда, односно присуствовању отварању 
понуда.У обавештењу је потребно навести  назив понуђача и  податке о лицу које ће 
поднети понуду, односно присуствовати отварању понуда. Податке је потребно доставити 
на следећу емаил адресу: javnenabavke@beg.aero 
Наведене податке неопходно је доставити како би Наручилац благовремено обавестио 
Security службу Air Serbia, ради уласка у безбедносно рестриктивну зону Аеродрома, 
Црвена зграда Air SERBIA 
 
12. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда биће спроведено дана 25.08.2016. године у сали за састанке 
Сектора јавних набавки у Црвеној згради AIR SERBIA у 11:00 часова. 
 
13. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 
понуда: 
Право учешћа на отварању понуда имају само овлашћени представници понуђача, што ће 
доказати предајом потписаног и овереног пуномоћја, искључиво у оригиналу. Факсови или 
фотокопије се неће уважити. 
 
14. Рок за доношење одлуке: 
Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року. 
 
15. Лице за контакт Станко Адамовић, имејл: javnenabavke@beg.аеrо  

 
 

 

http://www.minrzs.gov.rs/
mailto:javnenabavke@beg.аеrо

