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Предмет: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне 

набавке радаова: 

Реконструкција и адаптација постојећег објекта у ул.Кнеза Милоша  број 47, јн 2018/22 

 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Градска општина Савски венац, Београд, Кнеза 

Милоша 69, www.savskivenac.rs 

 

Врста наручиоца: Градска и општинска управа 

 

Врста поступка јавне набавке: поступак јавне набавке  радова–отворен поступак 

 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, назив и ознака из општег речника набавки: 

Предметом набавке су обухваћени радови на реконструкцији и адаптацији постојећег објекта у 

улици Кнеза Милоша бр.47, који су ближе дефинисани у техничкој спецификацији конкурсме 

документације. 

Сектор F – грађевинарство 

Област: 43 – специјализовани грађевински радови 

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови 

Група: 43.31 – Малтерисање 

43.32 –Уградња столарије 

Грана: 43.9-остали специфични грађевински радови 

43.91 – Кровни радови 

Радови се изводе у Београду у објекту у ул. Кнеза Милоша бр.47; 

• 45000000 грађевински радови 

• 45100000 припрема градилишта 

• 45454000  радови на реконструкцији 

• 45261420 радови на хидроизолацији  

• 45261000 крововезачки,кровопокривачки  и са њим повезани радови и 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 09.08.2018. године 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 07.09.2018. године 

 

Разлог за продужетак рок: Измене и допуне Конкурсне документације. 

 

Време и место за подношење понуда (нови рок): 12.09.2018.године до 10.00 часова поштом на 

адресу Градске општине Савски венац, ул.Кнеза Милоша бр. 69, 11000 Београд, или непосредно 

сваког радног дана преко писарнице Општине, чије је радно време од 07.30 до 15.30 часова. 

 

Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се одмах по истеку рока 

за подношење понуда 12.09.2018. у 11.00 сати у просторијама ГО Савски венац у ул. Кнеза 

Милоша бр.69, IV спрат, соба 59. 

 


