
План јавних набавки за 2020. годину 
Завод за заштиту природе Србије

Обухвата: Датум усвајања:

План јавних набавки за 2020. годину Предлог

Укупно

Планирана средства у буџету/фин.плану Оквирни датум

Јавне набавке

Процењена 
вредност без  

ПДВ-а  (укупна,  
по годинама)

Предмет набавке Врста поступка

покретања 
поступка

закључења 
уговораКонто/позицијабез ПДВ-а

Рб

извршења
 уговора

61.008.330

са ПДВ-ом

2020 52.152.081

2021 8.856.249

добра 25.916.666

1.1.1 7
2020

8
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи ради несметаног и континуираног обављања редовних активности Завода прописаних законом.
Процена количина (вредност набавке) је извршена на основу анализе потрошње у претходној години и стања на залихама, као и  у складу са 
Уредбом о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних 
последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-3398/2020, („Службени гласник РС“ бр. 60/2020, 24. априла 2020. 
године) на основу које је извршено редуковање процењене вредности предметне набавке
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Канцеларијски материјал833.333
1. Остали канцеларијски материјал

2. Тонери

По годинама: 
2020-833.333

Канцеларијски материјал
1. Остали канцеларијски материјал

2. Тонери

ОРН:
30190000    

426111833.000 1.000.000

1.1.2 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка се спроводи ради несметаног и континуираног обављања редовних активности Завода прописаних законом: теренских излазака стручних 
сарадника ради израде студија заштите природе, стручног надзора, издавања услова заштите природе...
Процена вредности је утврђена на основу анализе цена из уговора из претходнe три године, а имајући у виду тренутне цене горива, на основу 
Предлога возача координатора Дејана Вукићевића за 2020. годину, од 25.11.2019. године.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Гориво (дизел и бензин)1.666.667

По годинама: 
2020-1.666.667

Гориво (дизел и бензин)

ОРН:
09130000    

4264111.666.667 2.000.000

1.1.3 6
2020

8
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка 3 нова теренска возила је планирана на основу Предлога финансијских средстава за потребе возног парка Завода возача координатора 
Дејана Вукићевића за 2020. годину, од 25.11.2019. године - услед велике теренске истрошености, пређене километраже, као и оптерећења 
приликом текућег одржавања постојећег возног парка.

Разлог и оправданост набавке:

Три теренска возила5.833.333

По годинама: 
2020-5.833.333

Три теренска возила

ОРН:
34113300    

5121155.833.333 7.000.000

Страна 1 од 6Датум штампе: 25.5.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.1.4 5
2020

7
2020

отворени 
поступак

8
2020

Набавка рачунарске опреме је планирана на основу Предлога покретања поступка планирања финансијских средстава за нову рачунарску опрему 
за 2020. годину, која се састоји од услуга набавке  и инсталирања нових сервера, миграције података са старих сервера, набавке активне мрежне и
 слично, као и даљу замену технолошки застареле рачунарске опреме, од стране шефа одсека за инфомациони систем и картографију Жељка 
Тодоровића  од 03.12.2019. и 10.03.2020. године.
Процењена вредност утврђена је на бази предлога од стране шефа одсека за инфомациони систем и картографију Жељка Тодоровића.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Набавка сервера, мрежне опреме и програма
 неопходних за рад сервера уз инсталацију и 
транзицију података, рачунара и рачунарске 
опреме

16.083.333

1. Набавка сервера, мрежне опреме и 
програма неопходних за рад сервера уз 
инсталацију и транзицију података
2.  Рачунари и рачунарска опрема

По годинама: 
2020-16.083.333

Набавка сервера, мрежне опреме и програма
 неопходних за рад сервера уз инсталацију и 
транзицију података, рачунара и рачунарске 
опреме
1. Набавка сервера, мрежне опреме и 
програма неопходних за рад сервера уз 
инсталацију и транзицију података
2.  Рачунари и рачунарска опрема

ОРН:
30200000    

42619183.333 100.000
51222111.000.000 13.200.000

5151112.000.000 2.400.000
5122233.000.000 3.600.000

1.1.5 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Предметна набавка се спроводи на основу Предлога покретања поступка планирања средстава за 2020. годину, од стране лица задуженог за 
здравље и безбедност на раду Бркљач Весне од 04.12.2019. године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Опрема за безбедност и здравље на раду 
(јакне, ципеле, панталоне, гумене чизме и 
остало)

1.500.000

По годинама: 
2020-1.500.000

Опрема за безбедност и здравље на раду 
(јакне, ципеле, панталоне, гумене чизме и 
остало)

ОРН:
35113410    

4261241.500.000 1.800.000

услуге 30.924.998

1.2.1 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Набавка се спроводи ради несметаног рада Завода.
Процена вредности је утврђена на основу анализе рачуна за утрошену електричну енергију у претходној години.Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Електрична енергија1.583.333

По годинама: 
2020-791.667

2021-791.666

Електрична енергија

ОРН:
65310000    

4212111.583.333 1.900.000

1.2.2 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

Набавка се спроводи ради физичко-техничког обезбеђења објекта и имовине у седишту Завода у Новом Београду.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе цена свих понуда јавне набавке из претходне године и на основу вредности закљученог 
уговора.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Заштита имовине (обезбеђење)2.125.000

По годинама: 
2020-1.239.583

2021-885.417

Заштита имовине (обезбеђење)

ОРН:
79710000    

4213232.125.000 2.550.000

1.2.3 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка се спроводи ради редовног одржавања хигијене објекта седишта Завода у Новом Београду.
Процењена вредност је утврђена на основу анализе  цена свих понуда јавне набавке из претходне године и на основу вредности закљученог 
уговора.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Чишћење објекта седишта Завода у Новом 
Београду
1.683.333

По годинама: 
2021-1.683.333

Чишћење објекта седишта Завода у Новом 
Београду

ОРН:
90910000    

4213251.683.333 2.020.000

Страна 2 од 6Датум штампе: 25.5.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.4 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Набавка се спроводи ради несметаног и континуираног обављања редовних активности Завода прописаних законом, односно одржавања редовног
 контакта запослених међусобно, као и контаката са надлежним институцијама.
тип набавке: обликована по партијама; 

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Мобилна телефонија, фиксна телефонија и 
интернет
4.208.333

1. Мобилна телефонија

2. Фиксна телефонија

3. Интернет

По годинама: 
2020-2.104.166

2021-2.104.167

Мобилна телефонија, фиксна телефонија и 
интернет
1. Мобилна телефонија
2. Фиксна телефонија
3. Интернет

ОРН:
64200000    

4214141.750.000 2.100.000
421411375.000 450.000

4214122.083.333 2.500.000

1.2.5 6
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Порез на додату вредност се не обрачунава на услуге осигурања. Обрачунава се порез од 5% на услуге осигурања имовине, док се порез на 
животно осигурање не обрачунава.
Набавка се спроводи ради осигурања објеката (у Новом Београду, Нишу и на Тари), имовине (опреме, службених возила...) и запослених Завода.
Процена вредности је утврђена на основу анализе премија осигурања за последње три године. За каско осигурање процена вредности је утврђена 
на основу требовања возача координатора Дејана Вукићевића за 2020. годину од 25.11.2019. године.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Осигурање објеката, имовине и запослених866.666

По годинама: 
2020-361.111

2021-505.555

Осигурање објеката, имовине и запослених

ОРН:
66510000    

42151195.238 100.000
42151395.238 100.000

421521200.000 200.000
421523476.190 500.000

1.2.6 5
2020

6
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

6
2021

За туристичке услуге у иностранству туристичке агенције не исказују ПДВ на основу важећег Закона о порезу на додату  вредност   ("Службени 
гласник РС", 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 
113/2017, 13/2018, 30/2018 и 4/2019)  авиопревоз - члан 24. став 1 тачка 10; смештај - члан 35. став 7.
Набавка се спроводи ради несметаног и континуираног обављања редовних активности и пословања Завода прописаних законом, који се реализују
 и кроз сарадњу са међународним организацијама.
У складу са Уредбом о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања 
штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-3398/2020, („Службени гласник РС“ бр. 60/2020, 24. априла
 2020. године) на основу које је извршено редуковање процењене вредности предметне набавке

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Услуге посредовања приликом организовања
 превоза и смештаја на службеним 
путовањима у иностранству

1.100.000

По годинама: 
2020-550.000

2021-550.000

Услуге посредовања приликом организовања
 превоза и смештаја на службеним 
путовањима у иностранству

ОРН:
63516000    

422221600.000 600.000
422231500.000 500.000

1.2.7 9
2020

10
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Јавна набавка се спроводи због неопходности редовног одржавања информационог система Завода, како би исправно функционисао.
Наведена набавка се спроводи у циљу одржавања и измена постојећих модула информационог система у складу са потребама запослених, израде
 нових модула или структурална измена постојећих модула и сви послови везани за увоз података од других институција, који се тичу података 
везаних за пројекат НАТУРА 2000, на основу предлога Шефа одсека за информациони систем и картографију, Жељка ТОдоровића, од 09. марта  
2020. године.

Начин утврђивања процењене вредности:
Разлог и оправданост набавке:

Одржавање информационог система1.500.000

По годинама: 
2020-125.000

2021-1.375.000

Одржавање информационог система

ОРН:
72700000    

423211750.000 900.000
423212750.000 900.000

Страна 3 од 6Датум штампе: 25.5.2020 Апликација Управе за јавне набавке 



1.2.8 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Набавка се спроводи као део Програма рада Завода у 2020. години и представља сегмент за успешну реализацију других стручних области: 
заштита био и геодиверзитета, одрживо управљање природним добрима и ресурсима, едукација за заштиту природе и промоција природне 
баштине Србије...
Процена вредности је утврђена на основу Предлога корисника – финансијска средства потребна за реализацију набавке услуге штампања у оквиру
 образовно-издавачке делатности за 2020. годину, руководиоца Групе за образовно-издавачку делатност Наташе Панић, од  27.11.2019. године, а у
 складу са Уредбом о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања 
штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-3398/2020, („Службени гласник РС“ бр. 60/2020, 24. априла
 2020. године) на основу које је извршено редуковање процењене вредности предметне набавке
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање публикација о природи 
Хиландара, монографије Сиви соко, водича о
 природи и промо материјала

3.071.970

По годинама: 
2020-3.071.970

Штампање публикација о природи 
Хиландара, монографије Сиви соко, водича о
 природи и промо материјала

ОРН:
79810000    

42341290.909 100.000
4234132.272.727 2.500.000

423419708.334 850.000

1.2.9 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

7
2021

Набавка се спроводи ради одржавања возила, самим тим и безбедности лица и имовине Завода. Возила су потребна ради извршења годишњег 
Програма рада Завода.
Процена вредности је утврђена на основу Предлога финансијских средстава за потребе возног парка Завода возача координатора Дејана 
Вукићевића за 2020. годину, од 25.11.2019. године, а у складу са Уредбом о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака буџета 
Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-
3398/2020, („Службени гласник РС“ бр. 60/2020, 24. априла 2020. године) на основу које је извршено редуковање процењене вредности предметне 
набавке

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Редовни и ванредни сервис возила1.333.333

По годинама: 
2020-444.444

2021-888.889

Редовни и ванредни сервис возила

ОРН:
50112000    

425211666.667 800.000
42521283.333 100.000

42521383.333 100.000
425219500.000 600.000

1.2.10 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

8
2021

Набавка се спроводи ради редовног одржавања хигијене просторија Канцеларије у Нишу.Разлог и оправданост набавке:

Чишћење Канцеларије у Нишу108.333

По годинама: 
2020-36.111

2021-72.222

Чишћење Канцеларије у Нишу

ОРН:

90910000    

421325108.333 130.000

1.2.11 10
2020

11
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2021

Набавка се спроводи као део Програма рада Завода у 2020. години и представља сегмент за успешну реализацију других стручних области: 
заштита био и геодиверзитета, одрживо управљање природним добрима и ресурсима, едукација за заштиту природе и промоција природне 
баштине Србије...
Процена вредности је утврђена на основу Предлога корисника – финансијска средства потребна за реализацију набавке услуге штампања у оквиру
 образовно-издавачке делатности за 2020. годину, руководиоца Групе за образовно-издавачку делатност Наташе Панић, од  27.11.2019. године.
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Остале напомене:

Штампање монографије о природи Србије, 
приручника Инвазивне врсте Србије, 
промотивног материјала, часописа и 
новогодишњег пакета

1.344.697

По годинама: 
2020-1.344.697

Штампање монографије о природи Србије, 
приручника Инвазивне врсте Србије, 
промотивног материјала, часописа и 
новогодишњег пакета

ОРН:
79810000    

42341290.909 100.000
423413545.455 600.000

423419708.333 850.000
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1.2.12 9
2020

11
2020

отворени 
поступак

12
2021

Ослобођено плаћања пдв по Закону  о порезу на додату вредност  ("Службени гласник РС", 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018 и 4/2019) члан 25. став 2. тачка 15.
Набавка се спроводи ради испуњавања законских обавеза (чл. 38. Закона о заштити природе, "Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
91/2010 и 14/2016).
У складу са Програмском акивношћу 0003 – Подршка раду Завода за заштиту природе Србије која је дефинисана  Законом о буџету Републике 
Србије за 2020. годину. („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 и 60/2020 – Уредба о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака 
буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-
3398/2020, од 24. априла 2020. године)
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Прибављање података и друге услуге у циљу
 наставка успостављања еколошке мреже у 
Републици Србији

6.780.000

1. Прибављање података и друге услуге у 
вези са типовима станишта и појединачним 
групама организама флоре, фауне и гљива, у
 циљу наставка успостављања еколошке 
мреже у Републици Србији
2. Прибављање података и друге услуге у 
вези са птицама, у циљу наставка 
успостављања еколошке мреже у Републици
 Србији

По годинама: 
2020-6.780.000

Прибављање података и друге услуге у циљу
 наставка успостављања еколошке мреже у 
Републици Србији
1. Прибављање података и друге услуге у 
вези са типовима станишта и појединачним 
групама организама флоре, фауне и гљива, 
у циљу наставка успостављања еколошке 
мреже у Републици Србији
2. Прибављање података и друге услуге у 
вези са птицама, у циљу наставка 
успостављања еколошке мреже у 
Републици Србији

ОРН:

73300000    

4249116.780.000 6.780.000

1.2.13 9
2020

11
2020

отворени 
поступак

12
2021

Ослобођено плаћања пдв по Закону  о порезу на додату вредност  ("Службени гласник РС", 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018 и 4/2019) члан 25. став 2. тачка 15.
Набавка се спроводи ради испуњавања законске обавезе (чл. 36. Закона о заштити природе, "Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 
и 14/2016)
У складу са Програмском акивношћу 0003 – Подршка раду Завода за заштиту природе Србије која је дефинисана  Законом о буџету Републике 
Србије за 2020. годину. („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 и 60/2020 – Уредба о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака 
буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-
3398/2020, од 24. априла 2020. године)

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Прибављање података и друге услуге у циљу
 наставка израде црвених листа 
појединачних група организама флоре, 
фауне и гљива у Републици Србији

780.000

По годинама: 
2020-780.000

Прибављање података и друге услуге у циљу
 наставка израде црвених листа 
појединачних група организама флоре, 
фауне и гљива у Републици Србији

ОРН:

73300000    

424911780.000 780.000
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1.2.14 9
2020

11
2020

отворени 
поступак

12
2021

Ослобођено плаћања пдв по Закону  о порезу на додату вредност  ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018 и 4/2019) члан 25. став 2. тачка 15.
Набавка се спроводи ради испуњавања законских обавеза (чл. 38. Закона о заштити природе, "Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
91/2010 и 14/2016).
У складу са Програмском акивношћу 0003 – Подршка раду Завода за заштиту природе Србије која је дефинисана  Законом о буџету Републике 
Србије за 2020. годину. („Службени гласник РС“, бр. 84/2019 и 60/2020 – Уредба о изменама и допунама прихода и примања, расхода и издатака 
буџета Републике Србије за 2020. годину ради отклањања штетних последица услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 05 број 110-
3398/2020, од 24. априла 2020. године)
тип набавке: обликована по партијама; 

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Напомена:

Остале напомене:

Прибављање података и друге услуге у циљу
 успостављања еколошке мреже Европске 
уније Натура 2000 као дела еколошке мреже 
Републике Србије

4.440.000

1. Прибављање података и друге услуге у 
вези са типовима станишта и појединачним 
групама организама флоре и фауне, у циљу 
успостављања еколошке мреже Европске 
уније Натура 2000 у Републици Србији
2. Прибављање података и друге услуге у 
вези са птицама, у циљу успостављања 
еколошке мреже Европске уније Натура 
2000 у Републици Србији

По годинама: 
2020-4.440.000

Прибављање података и друге услуге у циљу
 успостављања еколошке мреже Европске 
уније Натура 2000 као дела еколошке мреже 
Републике Србије
1. Прибављање података и друге услуге у 
вези са типовима станишта и појединачним 
групама организама флоре и фауне, у циљу 
успостављања еколошке мреже Европске 
уније Натура 2000 у Републици Србији

2. Прибављање података и друге услуге у 
вези са птицама, у циљу успостављања 
еколошке мреже Европске уније Натура 
2000 у Републици Србији

ОРН:

73300000    

4249114.440.000 4.440.000

радови 4.166.666

1.3.1 6
2020

7
2020

поступак јавне 
набавке мале 

вредности

12
2020

Решењем Градске управе града Ниш - Секретаријат за имовинско-праве послове бр. 4427/2019-01 од 24.10.2019. године канцеларија Завода за 
заштиту природе Србије у Нишу добила је на коришћење без накнаде објекат на Тргу Краља Милана, за чије потребе пословања је планирана 
адапатија и санација.
Предлог финансијских средстава за реализацију наведене адаптације доставио је руководилац Канцеларије у Нишу, Данко Јовић дана 27.11.2020. 
године.

Начин утврђивања процењене вредности:

Разлог и оправданост набавке:

Адаптација пословног простора Канцеларије 
у Нишу
4.166.666

По годинама: 
2020-4.166.666

Адаптација пословног простора Канцеларије 
у Нишу

ОРН:
45454000    

5113214.166.666 5.000.000

Место и датум:
М.П.

Овлашћено лице:

Снежана Ристић, Председник Управног одбора
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