
Универзитет у Београду 
Факултет за специјалну  
Едукацију и рехабилитацију 
Број:22/33 
Датум: 03.10.2018. 
 

Ha основу чл. 108. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник PC - бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга мале вредности - ЈНМВ бр. 04/18 -            
бр. 22/26 од 11.09.2018. године и предлога Комисије за ЈНМВ 04/18, бр. 22/32 од 25.09.2018. 
године, проф. др Снежана Николић, декан Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију 
Универзитета у Београду, као Наручилац доноси 
 
 
 

О Д Л У К У 
О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ЈАВНОЈ НАБАВЦИ - ЈНМВ бр. 04/18 

 
 

Уговор о Јавној набавци мале вредности- набавка радова на обнови фасаде Факултета за 
специјалну едукацију и рехабилитацију – ЈНМВ 04/18 – за потребе Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију у Београду. 

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 2.666,667 динара без ПДВ-а,  
 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ 

 

ПОНУЂАЧУ: ОЗЗ „Балкан“, Ћирила и Методија, Београд, заведена под бр. 22/30 од 
24.09.2018. године, који је носилац понуде у којој заједнички учествују и 

-СЗГР Миладиновић Александар, Гуњак 52, Београд 
-ALP Comlete doo, Суботичка 21, Београд 
-Globing doo, Улцињска 13, Београд 
         

ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

Р.б. Опис позиције ј. м.          количина                  цена    

1. Најам, транспорт, монтажа и демонтажа скеле m2                831,00               585,00 

2. Обијање оштећеног подклобученог малтера и 
завршног слоја фасаде до 30% укупне 
површине  

m 2                249,3                315,00 

3. Прање фасаде водом под притиском                                           20.000,00 

4. Крпљење малтерисањем, обијених делова 
фасаде цементним малтером и довођење у 
раван са постојећом фасадом 

m 2               366,00                1.440,00 



5. Наношење лепка, утапање мрежице и завршна 
обрада акрилном фасадом у тону по избору 
инвеститора  

m 2                 831,00              1.170,00 

6. Обрада шпалетни око прозора са заштитном 
ивичном лајсном  

m 2  
             660,00                 270,00 

7. Демонтажа старих, израда, транспорт и 
постављање нових спољашњих солбанака од 
пластифицираног поцинкованог лима 

m2               104,00                 810,00 

8. Опшивка атике-симса по рубу објекта, 
развијене ширине 30-40 цм  

ком                   6,00                   810,00               

9. Демонтажа клима, поновна монтажа након 
израде фасаде, пуњење гасом 

ком                30,00                 5.400,00 

10. Развод црева по фасади за одвод воде са клима ком                50,00                  900,00 

11. Демонтажа олука и постављање истих по 
завршетку фасаде  

m2                95,00                   270,00 

12. Замена дотрајалих олука Фи 150 m2                    20,00                1.080,00 

13. Демонтажа постојећих решетки са прозора, 
преправка, и поновна монтажа истих 

              17,00                  2.250,00 

14. Одвоз шута на депонију                                      20.000,00 

 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ без ПДВ-а:     2.663.774,50 

ПДВ (20%):                                                                       532.754,00 

УКУПНО ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ са ПДВ-ом:    3.196.529,40 

Елементи понуде: 
 
-Рок завршетка радова (не дужи од 30 дана од дана закључења уговора): 30  календарских 
дана. 
-Гарантни рок за радове складу са уговором у трајању од 2 (две) године од дана примопредаје 
радова. 
-Рок плаћања (не краћи од 15 дана и не дужи од 60 дана) 15 дана од дана доставе рачуна. 
-Начин плаћања: аванс  30% (тридесет)  
-Рок важења понуде (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда): 30  дана од дана отварања 
понуда. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 Наручилац - Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у 
Београду донео је Одлуку о покретању поступка Јавној набавци мале вредности ЈНМВ бр. 04/18 
набавка радова на обнови фасаде Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију, бр. 
22/26 од 11.09.2018. године. 

До истека рока за подношење понуда, 24.09.2018. године до 12:00 часова, на адресу 
Наручиоца приспела је једна понуда понуђача ОЗЗ „Балкан“, Ћирила и Методија, Београд, 
заведена под бр. 22/30 од 24.09.2018. године. 

 Након спроведеног поступка отварања понуда и сaчињaвaњa Зaписникa o oтвaрaњу 
пoнудa бр. 22/31 oд 24.09.2018. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) приступилa 
je стручнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeштajу о стручној оцени понуда, бр. 22/32 од 25.09.2018. 
гoдинe. 

У Извeштajу o стручнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 
Анализом приспеле понуде Комисија је једногласно констатовала да је понуда понуђача – ОЗЗ 
„Балкан“, Ћирила и Методија, Београд, заведена под бр. 22/30 од 24.09.2018. године 
ИСПРАВНА И ПРИХВАТЉИВА, уклапа се у процењену вредност, те, у вези са тим, 
једногласно даје предлог Наручиоцу да донесе Одлуку о избору исте. 

Наручилац је прихватио предлог Комисије и донео Одлуку о додели уговора којом је уговор о 
јавној набавци у овом поступку додељен понуђачу ОЗЗ „Балкан“, понуда бр. 22/30 од 
24.09.2018. године. 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђач може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од  5 дана 
од дана њеног објављивања на Порталу за јавне набавке. Захтев за заштиту права подноси се 
Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у 
поступцима јавних набавки.  
 

            

                          Д Е К А Н 

                   Проф. др Снежана Николић 


