
                                                                   

 

 

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

14/2015 и  68/2015), Одлуке о додели уговора 07 Број 057-3207/10 од 09.12.2019. 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 услуга „Прибављање података и друге услуге у циљу успостављања 

еколошке мреже Европске уније Натура 2000 као дела еколошке мреже Републике Србије“ 

обликовану у две партије, број ЈНОП 02/ 2019 коју спроводи наручилац, Завод за заштиту 

природе Србије, Ул. др Ивана Рибара бр. 91, Нови Београд, установа, www.zzps.rs, шифра 

из Општег речника набавки: 73300000 – планирање и спровођење истраживања и развоја; 

закључени су уговори са следећим понуђачима: 

 

Партија 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, уговор је закључен са: 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ,  ул. Студентски 

трг 16, Београд, МБ: 07048599, ПИБ: 100043776  

 

Датум закључења уговора: 12.12.2019.године. 

Период важења уговора: до 12.12.2020.године. 

Уговорена вредност је: 4.950.000,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора је била најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: једна. 

Број прихватљивих понуда: једна. 

Најнижа понуђена цена је била 4.950.000,00 динара без ПДВ.  

Највиша понуђена цена је била 4.950.000,00 динара без ПДВ.  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 4.950.000,00 динара без ПДВ.  

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 4.950.000,00 динара без ПДВ. 

 

 

Партија 2. Прибављање података и друге услуге у вези са птицама у циљу успостављања 

еколошке мреже Европске уније Натура 2000 у Републици Србији, уговор је закључен са: 

 

 

http://www.zzps.rs/


ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ И ПРОУЧАВАЊЕ ПТИЦА СРБИЈЕ, ул. Партизанских 

база бр. 6/43, Нови Сад,  ПИБ 102098506, МБ 08196788 

 

 

Датум закључења уговора: 17.12.2019.године. 

Период важења уговора: до 17.12.2020.године. 

Уговорена вредност је: 490.000,00 динара без ПДВ. 

Критеријум за доделу уговора је била најнижа понуђена цена. 

Број примљених понуда: једна. 

Број прихватљивих понуда: једна. 

Најнижа понуђена цена је била 490.000,00 динара без ПДВ.  

Највиша понуђена цена је била 490.000,00 динара без ПДВ.  

Најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда је 490.000,00 динара без ПДВ.  

Највиша понуђена цена код прихватљивих понуда је 490.000,00 динара без ПДВ. 

 

 

 

 

КОМИСИЈА 

 

Александра Брусин 

 

Александар Малбашић 

 

Ненад Секулић 


