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У складу са чланом 55 став 1. тачка 11. и чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15) 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ 

Београд, Влајковићева бр.10 

 

објављује 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Услуге – Израда и имплементација јединственог информационог система за планирање и 

праћење спровођења јавних политика 

 (јавна набавка број 1.2.1/17) 

 

Назив наручиоца: Република Србија, Републички Секретаријат за јавне политике 

 

Адреса наручиоца: ул. Влајковићева бр.10, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: www.rsjp.gov.rs  
 

Врста наручиоца: државни орган 

 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак 

 

Продужење рока за подношење: понуда 

 

Врста предмета: услуге 

 

Опис предмета набавке: Предметнa услугa обухвата израду и имплементацију јединственог 

информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика за потребе 

органа јавне управе, са циљем повезивања процеса планирања, буџетирања, извештавања о 

реализацији  и оцене ефеката јавних политика и планираних мера и активности. Израда и 

имплементација информационог система, описаног детаљно у техничкој спецификацији из 

конкурсне документације, је планирана у Акционом плану за спровођење Стратегије за 

реформу јавне управе. 

 

Назив и ознака из Општег речника јавних набавки: Услуге информационих технологија - 

72222300-0. 

 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 08.06.2017. године; 

 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 06.07.2017. године; 
 
Разлог за продужење рока: Наручилац ће извршити Измене и допуне конкурсне 
документације у складу са чланом 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15); 
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Време и место за подношење понуда (нови рок): Рок за подношење понуда је 20.07.2017. 
године до 13,00 часова. Понуда се подноси путем поште или непосредно на адресу: Република 
Србија, Републички Секретаријат за јавне политике, ул. Немањина бр. 22-26, Београд, са 
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – Израда и имплементација јединственог 
информационог система за планирање и праћење спровођења јавних политика, ЈН бр. 
1.2.1/17 - НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Време и место отварања понуда: Отварање понуда је јавно и обавиће се 20.07.2017. године 

у 13,30  часова, у просторијама наручиоца  ул. Влајковићева бр.10, Београд. 

 


