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На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12) 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22- 26 

објављује 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ БРОЈ 1/2014 

 

Назив и адреса наручиоца: Министарство пољопривреде и заштите животне средине -   

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, Београд, Немањина 22-26 

Интернет страница наручиоца: www.uzzpro.gov.rs 

Врста Наручиоца: Република Србија – Управа за заједничке послове републичких 

органа 

Врста поступка јавне набавке: отворени поступак централизоване јавне набавке 

Врста предмета јавне набавке: услуга 

Предмет јавне набавке: набавка услуга мобилне телефоније; 

Добављач  је доставио понуду број 104659/1-2014 од 25.03.2014. године, а Наручилац је 

завршно са Решењем број 4-00-1111/2014 од 20.05.2014. године, закључио Оквирни споразум 

о пружању услуга мобилне телефоније. 

Након закљученог Оквирног споразума извршена измена члана 2. Оквирног споразума , која 

се односи на називе наручилаца који могу примењивати оквирни споразум, ради 

усклађивања са Законом о министарствима ( “ Службени гласник РС “, број 44/14), којим су 

образована министарства и посебне организације и утврђен њихов делокруг. 

У члану 2. измена Оквирног споразума број: 404-02-1117/201-01 od 26.12.2014. године 

таксативно су наведени наручиоци који могу примењивати Оквирни споразум, с тим да 

је у тачки 39. наведена Агенција за заштиту животне средине;  

Чланом 11. Оквирног споразума прецизирано је да ће након закључења Оквирног споразума, 

када настане потреба Наручиоца за услугама које су предмет Оквирног споразума, 

Наручилац ће упутити позив Добављачу за закључење уговора. 

Датум закључења уговора: 01. септембар 2015. године 

Основни подаци о добављачу: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ ТЕЛЕКОМ 

СРБИЈА а.д., Београд, Таковска број 2, ПИБ 100002887, матични број 17162543 

Период важења уговора: Уговор се закључује на период од 24 (двадестчетири) месеца. 

 

 

 

                                                                                                              Комисија за јавну набавку 

 

                        


