
ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Назив наручиоца: 

Aдреса наручиоца: 

Врста наручиоца: 

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

За  радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, 

ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: 

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

Број уговора које наручилац намерава закључити:

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације 
или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и 
запошљавање инвалидних лица:

Интернет страница наручиоца:

Врста предмета: 

ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша

Генерала Милојка Лешјанина 8, Ниш

www.jgpnis.rs 

Јавна предузећа-локална самоуправа

Добра

Опис предмета набавке: Гориво за аутобусе и путничка возила, уља, мазива и антифриз. 
Назив и ознака из општег речника набавке: Дизел гориво 09134200-9, Бензин 09132000-3, 
Препарати за подмазивање 09210000-4, Препарати против замрзавања 24951311-8. 
  

Оквирни датум објављивања позива 
за подношење понуда: јануар 2016. 
године, а оквирни датум за закључење 
уговора је фебруар 2016. године.
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Посебна напомена уколико се закључује оквирни споразум:

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:

Остале информације:

/

Пореска управа Републике Србије 
Сава Машковић 3-5,11000 Београд, Република Србија http://www.poreskauprava.gov.rs 
 
Пореска управа Републике Србије-Центар за велике пореске обвезнике 
Краља Милана 5,11000 Београд,Република Србија http://www.еуправа.gov.rs/еusluge 
 
Завод за социјално осигурање 
Булевар уметности 10, 11070 Нови Београд, Република Србија http://www.zso.gov.rs/index.htm 
 
Mинистарство рада, запошљавања и социјалне политике 
Немањина 11, 11000 Београд, Република Србија http://www.minrzs.gov.rs 
 
Нишавски управни округ-инспекција рада 
Страхињића Бана 3, 18000 Ниш, Република Србија http://www.nis.okrug.gov.rs/inspekcija-rada-23-c42-content.htm 
 
Министарство енергетике,развоја и заштите животне средине 
Немањина 22-26,11000 Београд,Република Србија http://www..sepao.merz.gov.rs/ 
 
Aгенција за заштиту животне средине 
Ружа Јовановић 27а,11160 Београд,Република Србија http://www..sepa.gov.rs/

Набавка је обликована по партијама.


