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На основу члана 59. став 1. тачка 1) и 55. став 1. тачка 1) а у вези са чланом 32.  Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12)  

 

Институт за јавно здравље Ниш објављује 

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Институт за јавно здравље Ниш, 18000 Ниш, 

Булевар др Зорана Ђинђића 50,  Телефон: 018-4226-384 Факс: 018-4225-974, Званични сајт Института за 

јавно здравље Ниш:  http://www.izjz-nis.org.rs 

 

2. Врста наручиоца: Здравствена установа  (индиректни корисник буџетских средстава) 

 

3. Опис предмета набавке/назив и ознака из општег речника набавке:  

- Дијагностички материјал за рад у области микробиологије ,  отворени поступак,  33600000 - 

Фармацеутски производи  

4. Оквирни датум објављивања позива за подношење понуда и за закључење уговора:  

- Дијагностички материјал за рад у области микробиологије - Објављивање позива за подношење 

понуда: јун-јул 2015. године, закључивање уговора  јул-август 2015. године; 

 

5. Број уговора које наручилац намерава закључити: у зависности од броја партија.  

 

6. Напомена: Претходно обавештење наручилац објављује због намере да спроведе отворени поступак 

јавне набавке истоврсних добара чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу већа од 

петнаестоструког износа из члана 39. став 1.  Закона о јавним набавкама; 

 

7. Адреса и интернет адреса државног органа или организације, односно органа или службе 

територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни 

подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима 

рада и сл:  

- Министарство финансија и привреде Републике Србије: www.mfp.gov.rs 

- Пореска управа Републике: http://poreskaupravars.org/ 

- Министарство правде и државне управе Републике Србије: www.drzavnauprava.gov.rs 

- Министарство рада, запошљавања и социјалне политике Републике Србије: www.minrzs.gov.rs 

- Агенција за заштиту животне средине: www.sepa.gov.rs 

- Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине: www.merz.gov.rs 

   -     Канцеларије локалне самоуправе. 

 

8. Остале информације:  

- Све додатне информације у вези са овим обавештењем могу се добити сваког радног дана на тел. 018-

4226-384 лок 170 и путем е-маила: info@izjz-nis.org.rs 

 

 

 

 

 


