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Београд, 19.1.2017. 

 

На основу одељка 4. јавног позива за подношење пријава ради оснивања заједничког 

привредног друштва ради реконструкције и управљања конгресним центром (у даљем тексту: 

Јавни позив), доноси се 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ КВАЛИФИКОВАНИХ ПАРТНЕРА 

 

1. Утврђује се да следећи подносиоци пријава испуњавају услове предвиђене Јавним 

позивом, и у том смислу се бирају као Квалификовани партнери: 

a. Делта Холдинг д.о.о., са седиштем на адреси Владимира Поповића 6, матични 

број 17156730, ПИБ 101681615; 

b. Конзорцијум Аеродром Никола Тесла Београд а.д., са седиштем на адреси 

11180 Београд 59, Сурчин, матични број 07036540, ПИБ 100000539, 

Енергопројект Холдинг а.д., са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 12, 

матични број 07023014, ПИБ 100001513, и ДП Београдски сајам, са седиштем на 

адреси Булевар Војводе Мишића 14, матични број 07037457, ПИБ 100000792. 

 

2. Квалификовани партнери се позивају да учествују у другој фази поступка, у складу са 

измењеним Јавним позивом. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Град Београд је покренуо поступак проналажења партнера ради оснивања заједничког 

привредног друштва ради реконструкције и управљања конгресним центром објављивањем 

јавног позива на својој интернет страници. Рок за подношење понуда је, на захтев 

заинтересованих лица, продужаван два пута. 

У првој фази поступка, пријаве су благовремено поднели: 

a. Делта Холдинг д.о.о., са седиштем на адреси Владимира Поповића 6, матични 

број 17156730, ПИБ 101681615; 

b. Конзорцијум Аеродром Никола Тесла Београд а.д., са седиштем на адреси 

11180 Београд 59, Сурчин, матични број 07036540, ПИБ 100000539, 

Енергопројект Холдинг а.д., са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 12, 



матични број 07023014, ПИБ 100001513, и ДП Београдски сајам, са седиштем на 

адреси Булевар Војводе Мишића 14, матични број 07037457, ПИБ 100000792. 

Неблаговремених пријава није било.  

О отварању понуда је сачињен записник, који је достављен подносиоцима пријава. 

Конкурсна комисија је анализирала пријаве и ценила испуњеност услова из јавног позива, те 

констатовала да подносиоци пријава испуњавају те услове. 

Из изнетих разлога, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке. 

 

За конкурсну комисију 

Драгутин Ненезић, председник, с.р. 


