
На основу члана 55. став 1. тачка 2. , члана 57. став 1. и 2. и члана 60. став 1. тачка 1) 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15 и 68/15) 
  

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
11180 БЕОГРАД 59 

о б ј а в љ у ј е 
OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
 
Назив наручиоца: АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
 
Адреса наручиоца: 11180 БЕОГРАД 59 
 
Интернет страница наручиоца:  www.beg.aero  
 
Врста наручиоца:  Остало 
 
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак 
 
Врста предмета: Услуге 

 
Продужење рока за подношење: Понуда 
 
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: 
 

„Пословно информациони систем-ERP“  БРОЈ 118/2015 

 OП72222300 – Услуге информационих технологија, 48812000 - Финансијски 
информациони системи, 48410000 - Програмски пакет за управљање инвестицијама и 
припрему пореске пријаве, 48430000 - Програмски пакет за управљање инвентаром, 
48440000 - Програмски пакет за финансијску анализу и рачуноводство, 48450000 - 
Програмски пакет за обрачун времена или за људске ресурсе, 48482000 - Програмски 
пакет за пословне информације, 48490000 - Програмски пакет за набавке, 48613000 - 
Електронско управљање подацима (EDM), 72267100 - Одржавање софтвера за 
информационе технологије. 

Датум објављивања позива за подношење понуда/ пријава: 18.01.2016. 
 
Датум објављивања обавeштења о продужењу рока: 01.03.2016 
 
Разлог за продужење рока:  Због измена конкурсне документације. 
 
 Време и место подношења понуде (нови рок): Понуду доставити у затвореној коверти до 
24.03.2016. године  до 10:00 часова. 
 

Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на 
адресу: 
                                                АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД 
                                                                         11271 СУРЧИН 

http://www.beg.aero/


                                                                         АРХИВА  АНТ-а 
                                                          КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
                                      „Пословно информациони систем-ERP“  БРОЈ 118/2015 OП                                         

Време и место отварања понуда:  Јавно отварање понуда биће спроведено дана 
24.03.2016. године у салону ''Београд'' у АД Аеродром Никола Тесла Београд у 12:00 
часова. 
 
Лице за контакт: Никола Живковић на имејл адресу: javnenabavke@beg.aero 


