
 

 

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

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКОВА У ПОСТУПКУ 

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 Марко Марковић  
Миодраг Мирковић 

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 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) (даље 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 ради добијања детаљнијих 
информација о врсти поступка. 

4. ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Јавни позив од 10. фебруара 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 Daily дана 14.02.2017.године. 

5. ДАТУМ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЕШТЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ РОКОВА  У 
ПОСТУПКУ 

Ово обавештење о продужењу рокова у поступку је објављен у Службеном гласнику 
Републике Србије бр. 34 од 11.04.2017.године. 

 
6. РАЗЛОЗИ ЗА ПРОДУЖЕЊЕ РОКОВА  

Будући да је дана 07. фебруара 2017. године рок за подношење пријава за учешће у 
поступку продужен за додатних 13 дана (са 25. фебруара на 10. март), самим тим је за исти 
период одложен датум  достављања конкурсне документације за Фазу 1. У том смислу, а 
како би учесници у Фази 1. имали довољно времена да анализирају конкурсну 
документацију и поднесу одговарајуће необавезујуће понуде, рок за подношење 
необавезујућих понуда je потребно да буде продужен за одговарајући, односно исти, 
временски период. 

Како би се избегло да се, услед наведених продужења, укупно трајање поступка 
неограничено продужава, Јавно тело је одлучило да скрати рок за доношење одлуке о 
понуђачима који су се квалификовали за учешће у Фази 2, као и рок за прегледање и 
оцену обавезујућих понуда од стране Јавног тела. 

 

7. НОВИ РОКОВИ   

Нови рок за подношење необавезујућих понуда је 24. април 2017. године. 

Нови рок за доношење одлуке о понуђачима који су се квалификовали за учешће у Фази 2 
је десет (10) календарских дана од дана истека рока за подношење необавезујућих понуда. 



Нови рок за прегледање и оцену обавезујућих понуда од стране Јавног тела је двадесет 
(20) календарских дана од дана истека рока за подношење обавезујућих понуда. 

Рок за подношење обавезујућих понуда остаје непромењен, односно седамдесетпет (75) 
календарских дана од дана објављивања понуђача који су се квалификовали за учешће у 
Фази 2 на интернет страници АНТ-а и Портала јавних набавки.  

8. ПОДАЦИ О ОСТАЛИМ ЕЛЕМЕНТИМА ЈАВНОГ ПОЗИВА 

Остали елементи Јавног позива од 10. фебруара, остају непромењени. 


