
 

ЈКП „Градска топлана“ Ниш 

Бр. 04-14/20 

06.09.2019.године 

Ниш 

 

На основу члана 55.став 1.тачка 11. и члана 57. став 1. и Закона о јавним набавкама („Сл. 

гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Наручилац ЈКП „Градска топлана“ Ниш, 

објављује:  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Назив наручиоца: ЈКП “Градска топлана“ Ниш, 

Адреса наручиоца: ул. Б.Паровића бр.3, 18000 Ниш 

Интернет страница наручиоца: www.nitoplana.co.rs 

Врста наручиоца: Јавна предузећа-локална самоуправа 

Врста наручиоца по ЗЈН: енергетика – члан 117, у вези са чланом 119 ЗЈН 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности 

Врста предмета: услуге 

 

1. За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 

 Јавна набавка мале вредности (услуге) број ЈНУм-14/2019 – Услуге преноса 

информација, П1 – Мобилна телефонија  

 Шифра из ОРН: 64212000 – Услуге мобилне телефоније  

 

 Услуга мобилне телефоније омогућава разговор, као и слање СМС и ММС порука 

у мрежи и ван мреже мобилног оператера у земљи и иностранству, затим разговор 

према фиксним телефонским линијама, могућност коришћења интернета кроз 

предметну услугу, проверу стања рачуна и коришћење корисничког сервиса код 

понуђача као и све остале услуге обухваћене мобилном телефонијом, а које 

Наручилац користи у току трајања уговора. У Спецификацији предмета јавне 

набавке дат је детаљнији опис захтеваних услуга. 

 

2. Датум објављивања позива за подношење понуда/пријава: 27.08.2019.године. 

 

3. Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 06.09.2019. године. 

 

4. Разлог за продужење рока: 

 Како се измена конкурсне документације врши за мање од 8 дана пре истека рока 

за доставу понуда, Наручилац ће продужити рок за доставу понуда и објавити 

обавештење о продужењу рока за доставу понуда и измењену конкурсну 

документацију на Порталу јавних набавки и својој интернет страници. 

 
5. Време и место подношења понуда / пријава (нови рок): 

 Благовремена понуда, је понуда која је примљена од стране Наручиоца у року 

одређеном у позиву, односно која је достављена Наручиоцу најкасније до 

13.09.2019. године до 10,00 часова. Ако је понуда поднета по истеку наведеног 

датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању 

поступка јавног отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

6. Време и место отварања понуда / пријава: 

 Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторијама 

Наручиоца, дана 13.09.2019. године са почетком у 10,15 часова. 

http://www.nitoplana.co.rs/


 

 

7. Лице за контакт: 

 Контакт: факс: 018/4533-927 и е-mail: nitop@nitoplana.rs - Радним данима 

Наручиоца (од понедељка до петка), у периоду од 7,00 до 14,30 сати.  

 Напомена: Додатна појашњења тражена ван радног времена наручиоца, биће 

заведене првог наредног радног дана; и од тог дана почиње да се рачуна рок за 

доставу одговора, на захтевана додатна појашњења. 

 

8. Остале информације: //. 


