
У складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац објављује  

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  О  ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  ЗА ЈАВНУ  

НАБАВКУ УСЛУГА БРОЈ 404-1/28У -2020-28 – УСЛУГЕ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА 

ВАЗДУХА У СКЛАДУ СА ПРОГРАМОМ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2021. ГОДИНУ, ОБЛИКОВАН У 2 (ДВЕ) ПАРТИЈЕ:  

 
   I партија – Систем контроле квалитета ваздуха: 

1. Континуирана фиксна мерења, 

2. Индикативна мерења и 

3. Наменска мерења. 

II партија – Праћење концентрације алергеног полена  

 

Назив наручиоца: Град Ниш, Градска управа Града Ниша 

 

Адреса: Николе Пашића бр.24, 18000 Ниш. 

 

Интернет страница Града Ниша: http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/ 

 

Врста наручиоца: Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности. 

 

Врста предмета: Услуге. 

 

Опис предмета јавне набавке: Услуге праћења квалитета ваздуха у складу са Програмом 

контроле квалитета ваздуха на територији града Ниша за 2021. годину, обликован у 2 (две) 

партије и то: 

 

I партија – Систем контроле квалитета ваздуха: 

1. Континуирана фиксна мерења, 

2. Индикативна мерења и 

3. Наменска мерења. 

II партија – Праћење концентрације алергеног полена. 

 

Назив и ознака из општег речника набавке: 
9073140-4 Услуге мониторинга или мерење загађења ваздуха; 90731000-0 – Услуге у вези са 

загађењем ваздуха 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 15.05.2020. године. 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока бр.1: 22.05.2020. године. 

 

Разлог за продужење рока: Исправка техничке грешке у Техничкој спецификацији набавке 

услуга – Услуге праћења квалитета ваздуха у складу са Програмом контроле квалитета ваздуха 

http://www.ni.rs/gradska-uprava/javne-nabavke/


на територији града Ниша за 2021. годину, обликован у 2 (две) партије и то за II партију – 

Праћење концентрације алергеног полена. 

Време и место за подношење понуда (нови рок): Понуда се сматра благовременом ако је 

примљена на адресу: Градска управа Града Ниша - Служба за јавне набавке, ул. Николе Пашића 

бр. 28, канцеларија број 202 (на другом спрату), најкасније до 25.05.2020. године, до 12:00 

часова, непосредно или путем поште. 

 

Место, време и начин отварања понуда: Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана, по 

истеку рока за подношење понуда, 25.05.2020. године, у 13:00 часова, у објекту Града Ниша у 

ул. Николе Пашића бр. 28, (сала 211, на другом спрату). 
 


