
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  

"Испорука и монтажа система за климатизацију Терминал 1" 
БР. 18/16 ЈНМВ 

 
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: Јавна набавка мале вредности 
 
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: 

 
 
ИСПОРУКА И МОНТАЖА СИСТЕМА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЈУ  

Назив и ознака из општег речника набавке: 

45331231 Радови на инсталацији за хлађење 

39717200-3 Уређаји за климатизацију 

Датум објављивања позива за подношење понуда/ пријава: 04.05.2016. 
 
Датум објављивања обавeштења о продужењу рока: 11.05.2016. 

 
 

Разлог за продужење рока:  Измена конкурсне документације 
 
 Време и место подношења понуде (нови рок): 23.05.2016. 
 

Понуду је потребно доставити у писаном облику, у затвореној коверти или кутији, на 
адресу: 
                                        АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  11180 Београд 59 

http://www.beg.aero/


П.фах 39, ПАК 201970, 11271 Сурчин  
ЦРВЕНА ЗГРАДА -AIR SERBIA 

са назнаком: 
''Понуда за јавну набавку 

"Испорука и монтажа система за климатизацију Терминал 1" 
БР. 18/16 ЈНМВ 

- НЕ ОТВАРАТИ –'' 
На предњој страни коверте или кутије обавезно написати текст "ПОНУДА- НЕ ОТВАРАЈ", 
а на полеђини коверте или кутије читко уписати назив и адресу понуђача. Понуду 
доставити у затвореној коверти  или кутији до 23.05.2016. године  до 11:00 часова. 

 
Време и место отварања понуда: Јавно отварање понуда биће спроведено дана 
23.05.2016.године у Црвеној згради -AIR SERBIA у 12:00 часова. 
 
 
Лице за контакт: Игор Цветојевић, имејл: javnenabavke@beg.aero 

mailto:javnenabavke@beg.aero

