
ДИРЕКТОРАТ ЦИВИЛНОГ ВАЗДУХОПЛОВСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
на основу члана 239. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 73/10, 

57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 - др. закон, 83/18 и 9/20), члана 6. став 1. и став 3, члана 10. став 2. и 
став 3, члана 11, члана 12. став 1. Правилника о пружању услуга земаљског опслуживања на 
аеродромима („Службени гласник РС“ број 61/15) и Одлуке о ограничењу броја пружалаца 
услуга земаљског опслуживања на аеродрому „Никола Тесла“ - Београд бр. 4/0-01-0011/2020-
0005 од 21.10.2020. године и Одлуке о измени одлуке о ограничењу броја пружалаца услуга 
земаљског опслуживања на аеродрому „Никола Тесла“-Београд бр. 4/0-01-0011/2020-0013 од 
18.12.2020. године, објављује 

ЈАВНИ ОГЛАС 
за подношење понуда за избор пружалаца услуга земаљског опслуживања  

на аеродрому „Никола Тесла“ – Београд 

 
I. Врсте услуга за које се објављује оглас: 

За избор 3 (три) пружаоца услуга, следеће врсте услуга: 
1) прихват и отпрема ваздухоплова на платформи, осим у делу услуге који се 

односи на: 
- вучу или изгуравање ваздухоплова при доласку и одласку, као и 

прибављање и руковање одговарајућим средствима; 
- превоз, утовар и истовар хране (оброка) и пића у ваздухоплов и из њега; 

2) прихват и отпрема предатог пртљага; 
 

За избор 2 (два) пружаоца услуга, следећу врсту услуге: 
1) прихват и отпрема поште и робе, у делу који се односи на физичко руковање 

при доласку, одласку или трансферу између робног (карго) терминала и 
ваздухоплова. 

 
II.  Услови које мора да испуне пружаоци услуга земаљског опслуживања: 

Подносилац понуде може да буде привредно друштво, друго правно лице или 
предузетник који је регистрован у Републици Србији и који поседује важећу дозволу за 
пружање услуга земаљског опслуживања, издату од стране Директората цивилног 
ваздухопловства Републике Србије која мора да обухвати најмање једну од услуга наведених 
у тачки I. овог огласа. 

 
III.  Време на које се бирају пружаоци услуга земаљског опслуживања: 

Пружаоци услуга земаљског опслуживања се бирају на период од 5 (пет) година, почев 
од дана доношења одлуке о избору. 

 
IV.  Мерила за избор пружалаца услуга земаљског опслуживања 

- људски ресурси подносиоца понуде, а посебно радно искуство ангажованог 
особља; 

- доступност комуникационе опреме и опреме за пружање услуга земаљског 
опслуживања и  њен утицај на животну средину; 

- искуство у пружању услуга земаљског опслуживања; 
- материјални ресурси подносиоца понуде; 
- испуњавање пореских обавеза и социјалних доприноса; 
- конзистентност и уверљивост пословног плана подносиоца понуде; 



- да ли је подносилац понуде прекршајно кажњаван по одредбама Закона о 
ваздушном саобраћају. 

Најмање један изабрани пружалац услуга не може директно или индиректно буде под 
контролом: 

1) оператера аеродрома „Никола Тесла“ -Београд; 
2) корисника аеродрома „Никола Тесла“ -Београд који је превезао више од  

25 % путника или робе у току 2019. године; 
3) субјекта којег директно или индиректно контролишу оператера аеродрома 

„Никола Тесла“ -Београд или корисник тог аеродрома који је превезао више од 
25 % путника или робе у току 2019. године; 

V. Рок за подношење понуда: 
Рок за подношење понуда је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана од дана 

објављивања огласа. 
VI. Рок за доношење одлуке о избору: 

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси одлуку о избору 
пружаоца услуга земаљског опслуживања у року од 60 (шездесет) дана од дана када истиче 
рок за подношење. 

Одлука се доставља свим пружаоцима услуга земаљског опслуживања који су доставили 
понуде, оператеру аеродрома „Никола Тесла“ и Савету авио-превозилаца који користе 
аеродромске услуге. 

VII. Поука о правној заштити: 
Против одлуке о избору може се изјавити жалба Министарству грађевинарства, 

саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 
Жалба се подноси Директорату цивилног ваздухопловства Републике Србије 

непосредно или путем поште препоручено, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема 
одлуке о избору. 

VIII.  Документација коју подносилац понуде прилаже уз понуду: 
1) Списак руководећег особља и особља ангажованог у пружању услуга 

земаљског опслуживања (доказ о ангажовању особља), са подацима о 
њиховим потврдама о обучености особља које пружа услуге земаљског 
опслуживања и другим квалификацијама; 

2) Списак опреме коју користи за пружање услуга земаљског опслуживања и 
комуникационе опреме, укључујући техничку спецификацију и старост 
опреме као и докази о праву својине или коришћења над опремом; 

3) Финасијски извештај за 2018. и 2019. годину и интерни финасијски извештај 
за првих десет месеци 2020. године; 

4) Потврда о плаћеним порезима и доприносима; 
5) Важећу полису осигурања одговорности из делатности; 
6) Пословни план за 2020/2021 годину. 

Понуде се подносе (лично или поштом) на адресу: Директорат цивилног 
ваздухопловства Републике Србије, Скадарска бр. 23, 11000 Београд.  

Непотпуне, неблаговремене и неразумљиве понуде, као и понуде уз које није 
приложена потпуна документација, неће бити разматране. 

Лице које је задужено за давање обавештења у вези огласа је Данило Ђукић, e-mail: 
danilo.djukic@cad.gov.rs, тел. 011/292-7082, моб. тел.: 064/803-3642. 

Јавни оглас се објављује у дневном листу „Политика“ као и на званичној интернет 
страници Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије. 


