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"РEГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА" д.о.о. Суботица 

REGIONÁLIS HULLADÉKTÁROLÓ Kft., Szabadka 

"REGIONALNI DEPONIJ" d.o.o. Subotica 

Суботица  

Биково, Биковачки пут 280. 

Број: VII-56/2020 

Дана: 25.05.2020. године 

 

На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама (''Сл.гласник РС'' бр. 124/12, 14/2015 

и 68/2015), Комисија за јавну набавку припремила је  

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

 

Назив, адреса и интернет страница Наручиоца: 

,,Регионална депонија,, ДОО, Штросмајерова 11, Седиште: Биково, Биковачки пут број 280, ПИБ: 

105425742, матични број: 20354194, интернет страница: www.deponija.rs 

  

Врста Наручиоца: јавна предузећа. 

 

Врста поступка јавне набавке:  

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вреднсоти, у складу са 

одредбама Закона о јавним набавкама  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке; 

 

Врста предмета: услуге; 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ 05/20 су услуге  анализе и мониторинга животне средине – 2 

партије. 

Подаци о партијама 

Партија 1: Анализа подземне и процедне воде 

Партија 2: Анализа и мониторинг ваздуха  

Назив и ознака из општег речника набавке: Услуге техничког испитивања, анализе и консалтинга 

71600000 и лабораторијске услуге 71900000.  

 

Датум објављивања позива за подношење понуда:  

20.05.2020. године. 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока:  

25.05.2020. године. 

 

Разлог за продужење рока: 

Измена конкурсне документације од 25.05.2020. године у складу са чланом 63. ства 5. Закона о 

јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015). 

 

Време и место подношења понуда (нови рок):  

Крајњи рок за подношење понуда је 03.06.2020. године у 11,00 часова. 

 

Понуда се доставља са назнаком,Понуда за јавну набавку услуга – анализа и мониторинга 

животне средине – партија број ______ (уписати број партије за коју се даје понуда), ЈНМВ 05/20  

- НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуде се достављају на следећи начин: 

http://www.deponija.rs/
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- у случају непосредне доставе на адресу ,,Регионална депонија,, ДОО, Суботица, 

Биковачки пут број 280, Биково; 

- у случају доставе путем поште на адресу ,,Регионална депонија,, ДОО, Поштански фах 

бр 3. Ором 24207. 

 

Време и место отварања понуда:  

Отварање понуда биће обављено на адреси Биковачки пут број 280, Биково, дана 03.06.2020. 

године у 11,15 часова. 

 

Лице (или служба) за контакт: Буза Атила, запослен на радном месту стручни сарадник за јавне 

набавке и продају. 

Е - mail адреса: buza.atila@deponija.rs. 

mailto:buza.atila@deponija.rs

