
                                                                   

 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 

14/2015 и  68/2015), Одлуке о додели уговора 057-2492/18 од 11.09.2019. године; 

 

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ 

 

објављује 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

о закљученом уговору о јавној набавци 

 

За јавну набавку мале вредности услуге  - Штампање монографија, часописа, приручника, 

постера, промотивног 3Д материјала и др. број ЈНМВ 14/ 2019, шифра из Општег речника 

набавки: 79810000 – услуге штампања, обликовану у две партије, коју спроводи 

наручилац Завод за заштиту природе Србије, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд (у 

даљем тексту: Наручилац), установа, www.zzps.rs, по Позиву за подношење понуда 

објављеном на Порталу Управе за јавне набавке дана 27.08.2019. године, закључени су 

уговори са следећим понуђачима: 

 

За Партију 1. - Штампање монографија, часописа, приручника, постера и др. са 

понуђачем: 

 

„ПОРТАЛ“ д.о.о., Београд - Борча, ул. Лафонтенова 1, МБ 06431038, ПИБ: 100205508. 

 

Датум закључења уговора: 24.09.2019. године. 

Период важења уговора: до испоруке предмета набавке, а најкасније до 27.12. 2019. 

године. 

Уговорена вредност је: 2.113.500,00 динара без ПДВ, односно 2.369.120,00 динара 

са ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора је била најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда је две. 

Број прихватљивих понуда је једна. 

Најнижа понуђена цена је била 2.113.500,00 динара без ПДВ, односно 2.369.120,00 

динара са ПДВ. 

Највиша понуђена цена је била 2.223.700,00 динара без ПДВ, односно 2.493.640,00 

динара са ПДВ. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 2.113.500,00 динара без ПДВ, 

односно 2.369.120,00 динара са ПДВ. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 2.113.500,00 динара без ПДВ, 

односно 2.369.120,00 динара са ПДВ. 

 

За Партију 2. - Штампање промотивног 3Д материјала са понуђачем: 

 

„TORA KOMERC d.o.o.“, ул. Водоводска 175 в,  Београд, ПИБ 101992105, МБ 

06435599     

 

Датум закључења уговора: 25.09.2019.године. 



Период важења уговора: до испоруке предмета набавке, а најкасније до 27.12. 2019. 

године. 

Уговорена вредност је: 255.900,00 динара без ПДВ, односно 307.080,00 динара са 

ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора је била најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда је два. 

Број прихватљивих понуда је два. 

Најнижа понуђена цена је била 255.900,00 динара без ПДВ, односно 307.080,00 

динара са ПДВ. 

Највиша понуђена цена је била 257.900,00 динара без ПДВ, односно 309.480,00 

динара са ПДВ. 

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 255.900,00 динара без ПДВ, 

односно 307.080,00 динара са ПДВ. 

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 257.900,00 динара без ПДВ, 

односно 309.480,00 динара са ПДВ. 

 

 

 

 

 

КОМИСИЈА 

 

Дејан Брајовић 

 

Александра Брусин 

 

Александар Малбашић 

 

 

 


