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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40496-157/2013 
Датум: 08.01.2014. 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

Крагујевац, Светозара Марковића бр. 37 
www.nsz.gov.rs 

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у поступку јавне набавке 
услуга образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - особа 

са инвалидитетом, број 36/13 
 

Предмет набавке: 

Набавка услуга образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица 
- особа са инвалидитетом. 
Шифра из Општег речника набавки: 80000000 - Услуге образовања и стручног 
оспособљавања 
 
Уговорена вредност и основни подаци о добављачу: 
 

- ''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. Железничка бр.4, 21000 Нови Сад, за Партије 
бр. 1. (190.000,00 дин.), 2. (180.000,00 дин.), 15. (88.500,00 дин.), 16. 
(88.500,00 дин.), 17. (79.500,00 дин.), 18. (159.000,00 дин.), 19. (140.000,00 
дин.), 51. (98.000,00 дин.), 53. (150.000,00 дин.), 55. (90.000,00 дин.), 56. 
(96.000,00 дин.), 60. (87.000,00 дин.), 71. (62.000,00 дин.) и 82. (89.400,00 
дин.); 

- ''КОСМОС'' Д.О.О., ул. Светог Саве бр.16-18, 11000 Београд, за Партију бр. 5. 
(252.000,00 дин.); 

- АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ''АКАДЕМИЈА'', ул. Војводе Степе бр.44, 32000 
Чачак, за Партије бр. 6. (89.999,00 дин.), 21. (199.000,00 дин.), 22. (196.000,00 
дин.), 23. (102.970,00 дин.), 24. (196.200,00 дин.), 27. (78.800,00 дин.), 28. 
(141.750,00 дин.), 29. (168.000,00 дин.), 36. (299.000,00 дин.), 37. (200.000,00 
дин.), 38. (165.000,00), 39. (76.425,00 дин.), 47. (139.000,00 дин.), 48. 
(76.425,00 дин.), 49. (164.750,00 дин.), 63. (197.700,00 дин.), 64. (69.500,00 
дин.), 65. (108.000,00 дин.), 66. (96.000,00 дин.), 77. (77.000,00 дин.), 78. 
(84.000,00 дин.) и 80. (70.000,00 дин.); 

- АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'', ул. Ломина бр.59, 32000 Чачак, за Партије бр. 4. 
(278.000,00 дин.), 20. (199.000,00 дин.), 32. (139.000,00 дин.), 34. (140.000,00 
дин.), 35. (270.000,00 дин.), 40. (164.000,00 дин.), 43. (139.000,00 дин.), 44. 
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(134.800,00 дин.), 52. (65.000,00 дин.), 57. (115.200,00 дин.), 62. (95.760,00 
дин.), 75. (168.000,00 дин.), 76. (70.000,00 дин.), и 81. (188.000,00 дин.); 

- ''ЗАСТАВА ИНПРО'' Д.О.О., ул. Косовска бр.4, 34000 Крагујевац, за Партије 
бр. 7. (500.000,00 дин.), 8. (500.000,00 дин.), 9. (350.000,00 дин.) и 10. 
(400.000,00 дин.); 

 
Критеријум за доделу уговора 
Критеријум за доделу уговора у оквиру сваке партије је економски најповољнија 
понуда. 
Елементи критеријума који чине критеријум за избор најповољније понуде, и начин 
бодовања (пондерације) су следећи: 
а) Најнижа понуђена цена по партији.....................................50 пондера (максимално) 
б) Техничко-технолошке предности (локација из Програма обуке понуђача на који је 
добио одобрење Министарства одговара локацији на којој је предвиђено извођење 
обуке која је предмет јавне набавке за сваку предметну партију)...............50 пондера  
 
Број примљених понуда: 
У предметном отвореном поступку, примљено је укупно 6 понуда, и то: 

''ACADEMIA EDUCATIVA'' д.о.о., ул.Кнеза Михајла бр.10/7,11000 Београд, за 
партије бр.: 2, 3 и 5; 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. Железничка бр.4, 21000 Нови Сад, за партије бр.: 1, 
2, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 27, 28, 34, 36, 39, 40, 48, 51, 52, 53, 55, 56, 60, 69, 
70, 71, 77, 78, 79, 80 и 82; 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ''АКАДЕМИЈА'', ул. Војводе Степе бр.44, 32000 
Чачак, за партије бр.: 5, 6, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 36, 37, 38, 39, 40, 47, 48, 49, 51, 
56, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 78, 79 и 80; 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'', ул. Ломина бр.59, 32000 Чачак, за партије бр.: 1, 2, 4, 20, 

32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 52, 53, 57, 62, 63, 64, 75, 76 и 81; 

''ЗАСТАВА ИНПРО'' д.о.о., ул. Косовска бр.4, 34000 Крагујевац, за партије бр.: 7, 8, 
9 и 10; 

''КОСМОС'' Д.О.О., ул. Светог Саве бр.16-18, 11000 Београд, за партију бр. 5; 

Највиша и најнижа понуђена цена: 

За Партију бр. 1, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
235.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 190.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве.  

За Партију бр. 2, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 
209.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 180.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 5, за коју је примљено 4 понуде, понуђене су цене у износу од 
252.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 144.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Понуда са нанижом понуђеном ценом је оцењена 
као неприхватљива. 
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За Партију бр. 6, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
91.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 89.999,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 23, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
102.970,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 98.000,00 динара без ПДВ-
а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 24, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
196.200,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 175.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 27, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
78.800,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 72.500,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 28, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
172.500,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 141.750,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 34, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
140.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 135.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 36, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 
300.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 186.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 37, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
200.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 200.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 39, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 
80.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 76.425,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 40, за коју је примљено 3 понуде, понуђене су цене у износу од 
165.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 160.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 48, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
76.425,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 70.000,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 51, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
106.995,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 98.000,00 динара без ПДВ-
а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 52, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
70.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 65.000,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Понуда са најнижом понуђеном ценом је оцењена као 
неприхватљива. 

За Партију бр. 53, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
163.980,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 150.000,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 
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За Партију бр. 56, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
115.200,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 96.000,00 динара без ПДВ-
а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 60, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
93.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 87.000,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 62, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
96.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 95.760,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 63, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
198.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 197.700,00 динара без 
ПДВ-а (најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 64, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
70.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 69.500,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 77, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
77.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 70.000,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 78, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
85.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 84.000,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Обе понуде су оцењене као прихватљиве. 

За Партију бр. 80, за коју је примљено 2 понуде, понуђене су цене у износу од 
70.000,00 динара без ПДВ-а (највиша понуђена цена) и 67.500,00 динара без ПДВ-а 
(најнижа понуђена цена). Понуда са најнижом понуђеном ценом је оцењена као 
неприхватљива. 

За све остале партије за које је додељен уговор, примљена је по једна понуда, а 
понуђене цене (једине и најниже понуђене цене), наведене су изнад, као уговорене 
вредности. 

Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
04.12.2013. 
 
Датум закључивања уговора: 
27.12.2013. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 

Уговор је закључен на период од 12 месеци или док вредност пружених услуга не 
досегне износ укупне уговорне вредности. 
Цене и остали елементи уговора су непромењиви. 

 
    Директор  Сектора  
за материјалне ресурсе 

  Мирослав Миладиновић 


