
ВАЗДУХОПЛОВНА АКАДЕМИЈА 

Булевар војводе Бојовића 2 

11106 Београд 

Број: 1201-04/9 

Датум: 21.05.2019. године 

 

На основу члана  63. став 5. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС'', 
бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Ваздухопловна академија из Београда, објављује 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о продужењу рока за подношење понуда  

ЈН бр. 1.3.8/19 
 

1. Назив и адреса наручиоца: Ваздухопловна академија, Булевар војводе Бојовића 2, 
11106 Београд. 
 
2. Интернет страница наручиоца: www.vakademija.edu.rs. 
 
3. Врста наручиоца: Просвета. 
 
4. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак. 
 
5. Предмет јавне набавке: Набавка радова – радови на адаптацији постојећег објекта 
број 5 - дворишне зграде, на адаптацији - замени фасадне столарије објекта број 5 - 
дворишне зграде и на адаптацији фасаде и крова објекта број 5 - дворишне зграде, 
обликована у три партије:  

 Партија бр. 1: Радови на адаптацији постојећег објекта број 5- дворишне зграде, 
 Партија бр. 2: Радови на адаптацији - замени фасадне столарије објекта број 5- 

дворишне зграде, 
 Партија бр. 3: Радови на адаптацији фасаде и крова објекта број 5- дворишне 

зграде. 

6. Ознака и назив из Општег речника набавки: 454531000-8 – Радови на реновирању. 
 
7.  Датум објављивања позива за подношење понуда: 17.04.2019. године. 
 
8. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 21.05.2019. године. 
 
9. Разлог за продужење рока: Измена и допуна конкурсне документације бр. 1200-04/9 
од 21.05.2019. године. 
 
10. Време и место за подношење понуда (нови рок): Рок за подношење понуда је до 
24.05.2019. године до 12.00 часова. Понуде се достављају на адресу: Ваздухопловна 
академија, Булевар војводе Бојовића 2, 11106 Београд – Комисији за спровођење 
поступка јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе. 
 
11. Време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити дана 24.05.2019. 
године у 12.30 часова, у просторијама школе, на адреси: Ваздухопловна академија, 
Булевар војводе Бојовића 2, 11106 Београд. 
 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављено на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца. 
 

   КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 


