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ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАД  
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА 
Број: Р 2656/2016  
27.07.2016. године 
Калемегдан, Горњи град 14 
Б е о г р а д   
 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ 

ЈНМВ БРОЈ 1.1.4/2016  
 
 

1. Назив наручиоца: Завод за заштиту споменика културе града Београд – Установа 
културе од националног значаја. 

2. Адреса наручиоца: Калемегдан, Горњи град 14, Београд 
3. Интернет страница наручиоца: http://beogradskonasledje.rs 
4. Врста наручиоца: култура 
Завод за заштиту споменика културе града Београд – Установа културе од националног 

значаја ће спровести поступак јавне набавке мале вредности и закључити уговор, односно издати 
наруџбеницу, сходно чл. 39 став 6. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту: ЗЈН). 

5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности 
6. Продужење рока за подношење: понуда  
7. Врста предмета јавне набавке: добра 
8. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 
 Предмет јавне набавке је канцеларијски материјал  
Шифра из ОРН: Канцеларијски материјал - 30192000; ситна канцеларијска опрема – 

30197000; 30199000 – канцеларијски материјал од хартије и други артикли 
9. Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.07.2016 године 
10.  Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 27.07.2016. године 
11.  Разлог за продужење рока:   
Измена конкурсне документације 
12.  Време и место подношења понуда:  

           Понуде се достављају на адресу: Завод за заштиту споменика културе града Београд – 
Установа културе од националног значаја, Калемегдан, Горњи град 14, Београд, сваког радног 
дана у радно време Наручиоца, од 08,30-14:30. 

 Благовременим се сматрају понуде које Наручиоцу стигну најкасније до 02.08.2016. 
године до 09,30 часова, без обзира на начин како су послате.   

13. Време и место отварања понуда:  
 Јавно отварaње понуда обавиће се дана 02.08.2016. године у 10,00 часова у просторијама 
Наручиоца у Београду, Калемегдан, Горњи град 14. 

14. Контакт 
- путем поште на адресу: Калемегдан, Горњи град 14, Београд 
- путем е маил-а: nabavke@beogradskonasledje.rs  
- Радно време Наручиоца је од 08:30 до 14:30 часова, од понедељка до петка.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  
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