
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

- Републичка дирекција за воде - 

Број: 404-02-157/2016-07 

Датум: 7. јул 2016. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/12, 14/15 и 68/15) и Извештаја о стручној оцени понуда број 404-02-157/2016-07 од 6. 

јула 2016. године, вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде доноси  

 

 

О Д Л У К У 

о додели уговора 

 

 

 Уговор о јавној набавци услуга израде Стратешке процене утицаја Плана 

заштите вода од загађивања на животну средину додељује се понуђачу Andzor engineering, 

Иве Андрића 13, Нови Сад. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка 

дирекција за воде је донела одлуку број 404-02-157/2016-07 од 26. маја 2016. године о 

покретању отвореног поступка јавне набавке ради набавке услуга услуга израде Стратешке 

процене утицаја Плана заштите вода од загађивања на животну средину. 

За наведену јавну набавку Министарство пољопривреде и заштите животне 

средине - Републичка дирекција за воде је објавила позив за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки и на интернет страници овог органа. 

До истека рока за подношење понуда, 4. јула 2016. године, до 10.00 часова, на 

адресу Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за 

воде приспеле су 3 понуде, и то следећих понуђача: 

 

 

Редни 

број Понуђач Адреса 

1. Andzor engineering Иве Андрића 13, Нови Сад 

2. 
Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије 
Булевар краља Александра 73/II, Београд 

3. 
Двопер д.о.о., друштво за заштиту 

животне средине и одрживи развој 
Дечанска 5, Београд 

 



1) Подаци о јавној набавци: 

 

Врста предмета јавне набавке услуге 

Процењена вредност јавне набавке 2.083.333 динара 

Вредност јавне набавке са ПДВ-ом 2.500.000 динара 

Економска класификација  424911 - Остале специјализоване услуге 

Износ на конту 36.992.000 

Извор финансирања 01 - буџет 

 

                2) Понуде које су одбијене, разлози за одбијање тих понуда и понуђена цена тих 

понуда: 

 Није било одбијених понуда. 

 

 3) Критеријум за оцењивање понуде: економски најповољнија понуда. 

 

Редни 

број 
Понуђач 

цена без 

ПДВ-а 

цена са ПДВ-

ом 

рок важења 

понуде 

1. Andzor engineering, Нови Сад 1.730.000 2.076.000 60 дана 

2. 
Институт за архитектуру и урбанизам 

Србије, Београд 
1.970.000 2.364.000 60 дана 

3. 
Двопер д.о.о., друштво за заштиту 

животне средине и одрживи развој, 

Београд 
2.250.000 2.700.000 90 дана 

 

 Комисија за јавне набавке, после стручне оцене понуда, констатује да је понуда 

понуђача Andzor engineering,  Иве Андрића 13, Нови Сад, број 409/16 од 13. јуна 2016. 

године, прихватљива и предлаже вршиоцу дужности директора Републичке дирекције за 

воде да се уговор о јавној набавци услуга израде Стратешке процене утицаја Плана заштите 

вода од загађивања на животну средину додели том понуђачу. Изабрани понуђач не 

извршава набавку уз помоћ подизвођача. 

 Вршилац дужности директора Републичке дирекције за воде је прихватио 

предлог Комисије за јавне набавке, те је на основу законског овлашћења донео одлуку о 

додели уговора понуђачу Andzor engineering, Иве Андрића 13, Нови Сад. 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: Против ове одлуке понуђач може у року од 10 

дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки поднети захтев за заштиту права 

Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Републичкој дирекцији за воде, 

а копију истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


