
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  

„ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ НОВЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ КОЈА ЋЕ 

ПОВЕЗИВАТИ ПЛАТФОРМУ А И ПЛАТФОРМУ Б'' 

БР.  10/2016 ОП 

 

 

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: Радови  

 

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: 
 
Овом Јавном набавком предвиђено је извођење радова на изградњи нове 
саобраћајнице која ће повезивати платформу А и платформу Б 
Радови ће се изводити по принципу „кључ у руке“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавке: 
 
45000000 – грађевински радови 
45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и 
нискоградње 
 
 

Датум објављивања позива за подношење понуда/ пријава: 04.04.2016. 

 

Датум објављивања обавeштења о продужењу рока: 13.05.2016. 

 

 

http://www.beg.aero/


Разлог за продужење рока:  Због комплексности предмета јавне набавке, продужава се рок за 

подношење понуда како би потенцијални понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде. 

 

 Време и место подношења понуде (нови рок): Понуду доставити у затвореној коверти  или кутији 

до 25.05.2016. године  до 10:00 часова. 

 

Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на адресу: 

                                        АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  11180 Београд 59 

П.фах 39, ПАК 201970, 11271 Сурчин  

ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA 

са назнаком: 

''Понуда за јавну набавку 

______________________________________________________ 

- НЕ ОТВАРАТИ –'' 

 

 

 

Време и место отварања понуда:  Јавно отварање понуда биће спроведено дана 25.05.2016. 

године у  Салону "Београд" у АД Аеродром Никола Тесла Београд (везни део Пристанишне зграде) 

у 11:00 часова. 

 

 

Лице за контакт: Катарина Велаш  +381 11 209 7557 


