
Универзитет у Београду 
Факултет за специјалну  
Едукацију и рехабилитацију 
Број:22/20 
Датум: 05.7.2019. 
 

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. 02/19 -            
бр. 22/7 од 14.06.2019. године и предлога Комисије за ЈНМВ 02/19, бр. 22/19 од 05.07.2019. 
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. 02/19 

 
 

Уговор о Јавној набавци мале вредности- кречење и замена унутрашњих врата на 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију – ЈНМВ 02/19  

ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ: 1.250.000,00 динара без ПДВ-а.  
 

 
ДОДЕЉУЈЕ СЕ 

 

ПОНУЂАЧУ: „Бонстен инжењеринг“, Стојана Протића 26, Београд, заведена под 
бројем 22/16 од 01.07.2019.  

Укупно цена без 
ПДВ-а 960.950,00 

Укупно цена са  
ПДВ-ом 

1.153.140,00 

Рок извршења 
услуге 

 

______30_____ 
календарских дана 

од дана 
потписивања 

уговора 

Гарантни период 
(минимум 30 

календарских дана 
од дана извршења 

услуге) 

180 дана 



   

 
 

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. 02/19 
кречење и замена унутрашњих врата на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, 
бр. 22/7 од 14.06.2019. године. 
До истека рока за подношење понуда, 01.07.2019. године до 12:00 часова, на адресу Наручиоца 
приспеле су понуде три понуђача: 

 - ГР „ГМЛ инжењеринг“, Косовска 81, Крагујевац, заведена под бројем 22/15 од 
01.07.2019. године 

-„Бонстен инжењеринг“, Стојана Протића 26, Београд, заведена под бројем 22/16 од 
01.07.2019. године. 

- СЗГР „Вел-до“, Стругарска 2/50, Београд, заведена под бројем 22/17 од 01.07.2019. године. 

 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сaчињaвaњa Зaписникa o oтвaрaњу 
пoнудa бр. 22/18 oд 02.07.2019. гoдинe, Кoмисиja зa jaвну нaбaвку (дaљe: Кoмисиja) приступилa 
je стручнoj oцeни пoнудa, дaтoj у Извeштajу о стручној оцени понуда, бр. 22/19 од 05.07.2019. 
гoдинe. 

У Извeштajу o стручнoj oцeни пoнудa Кoмисиja je кoнстaтoвaлa слeдeћe: 
Анализом приспелих понуда Комисија је једногласно констатовала да је понуда понуђача – 
„Бонстен инжењеринг“, Стојана Протића 26, Београд, заведена под бројем 22/16 од 01.07.2019. 
године ИСПРАВНА И ПРИХВАТЉИВА, уклапа се у процењену вредност, оцењена као 
економски најповољнија, 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 -„Бонстен инжењеринг“, 
Стојана Протића 26, Београд, заведена под бројем 22/16 од 01.07.2019. године. 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 

Против ове одлуке понуђачи могу 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 


