
 
Министарство заштите животне средине 

на основу члана 55. став 1. тачка 2. и одељка Б прилога 3.  

Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) објављује 
 

 

ИЗМЕНА БР.1 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 

ПРЕДМЕТ: Обавештење о обустави даљих активности у поступку јавне набавке и 

одлагање поступка отварања понуде 

 

1. Назив наручиоца: Министарство заштите животне средине 

2. Aдреса наручиоца: Немањина 22-26, Београд 

3. Интернет страница наручиоца: www.ekologija.gov.rs 

4. Врста наручиоца: Орган државне управе 

5. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке 

6. Врста предмета: Добра 

7. Предмет јавне набавке су добра - Израда књиге графичког стандарда, услуга редизајна 

сајта министарства и сервер за хостовање.  

Број партија: две 

Партија 1 - Израда књиге графичког стандарда и редизајна сајта;  

Партија 2 – Сервер за хостовање. 

Назив и ознакe из општег речника набавки:  

48224000-4 - Програмски пакет за уређивање интернет страница; 

79930000-2 - Услуге специјалног дизајнирања. 

8. Фаза поступка јавне набавке: пре истека рока за достављање понуда 

9. Лице за контакт: Ана Томаш Млађен: ana.t.mladjen@ekologija.gov.rs  

mailto:ana.t.mladjen@ekologija.gov.rs


10. Имајући у виду новонaсталу 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 с обзиром на то да је од 21.03.2020. године на снази мера забране 

окупљања 5 и више људи на јавном месту. 

 

У складу са наведеним, моле се сва заинтересована лица да прате Портал јавних набавки 

РС и интернет страницу Наручиоца, а на којима ће благовремено бити објављене све 

информације о даљем поступању у поступку предметне јавне набавке. 

 

  


