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Предмет: Појашњење - одговор на питање у поступку јавне набавке бр.1.2.28/20 

 

 У току рока за подношење понуда у поступку јавне набавке услугa Организација догађаја 

за потребе Министарства заштите животне средине, бр.1.2.28/20, за коју су, дана 25.02.2020. 

године, позив за достављање понуда и конкурсна документација објављени на Порталу јавних 

набавки и интернет страници Наручиоца, овом наручиоцу је дана 19.03.2020. године, 

електронском поштом заинтересовано лице доставило питање следеће садржине:   

 

ЗAИНТEРEСOВAНO ЛИЦE  

“Molimo Vas za dodante informacije, a vezane za podnošenje ponude za ЈН 1.2.28/20 Organizacija 

događaja za potrebe MZŽS. 

Konkursnom dokumentacijom je preciziran način dostave, a na portalu javnih nabavki nalazi se 

obaveštenje o načinu rada pisarnice. 

S obzirom na novonastalu situaciju, na koji način će se vršiti dostava konkursne  dokumentacije? 

Da li je datum otvaranja ponude 26.03.2020 I dalje aktuelan ili će biti nekih izmena?” 

 

У вези наведеног, а поступајући на основу члана 63. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС бр. 124/2012, 14/15 и број 68/2015) одговарамо како следи:   

 Дана 22.03.2020. године Наручилац је објавио одговор на основу постављеног птања 

заинтересованог лица. 

 У складу са новим информацијама Наручилац врши измену Одговора бр.1 од 

22.03.2020. године, и то како следи: 

 Имајући у виду новонсталу ситуацију, односно да су председник Републике 

Србије Александар Вучић, председница Владе Републике Србије Ана Брнабић и 

председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић донели, у складу са 

Уставом, Одлуку о увођењу ванредног стања  ("Сл. гласник РС", бр. 29 од 15.03.2020. 

године) која је ступила на снагу 16.03.2020. године, за горе наведену јавну набавку 

ЗАУСТАВЉАЈУ се до даљњег све активности у вези са истом и одлаже се поступак 

отварања понуда на неодређено време, као и сам рок за предају понуда, до коначне 

одлуке о статусу предметног поступка. 



 

Указујемо свим заинтересованим лицима да се све наведено објављује на Порталу 

јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

  

Захваљујемо се на интересовању и поздрављамо Вас,  

 

 

 КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 

 


