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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У   

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40496-187/2018 
Датум: 27.11.2018.  
 

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и 68/15) 

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 отвореном поступку јавне набавке бр. 
42/18, за набавку услугa образовања и професионалног оспособљавања 

незапослених лица – особа са инвалидитетом 
 

Предмет набавке: 
Предмет набавке су услуге образовања и професионалног оспособљавања 
незапослених лица – особа са инвалидитетом. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 85312510 - услуге професионалне         
рехабилитације. 
 
Oсновни подаци о добављачима и уговорена вредност: 

- Група понуђача Агенција за образовање ''АКАДЕМИЈА'' Драгана Грбовић ПР, ул. 
Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак, Агенција ''СВЕТИ САВА'' Катарина Крстић ПР, 
ул. Ломина бр.59, 32000 Чачак и Предузеће за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом ''ITECCION'' д.о.о., Петефи Шандора 
бр.158, 13000 Панчево - за партију 1., уговорена вредност за партију 1. - 3.187.060,00 
динара без ПДВ-а; 

- Група понуђача Агенција ''СВЕТИ САВА'' Катарина Крстић ПР, ул. Ломина бр.59, 
32000 Чачак и ''PIROTEX TRIKO'' д.о.о., ул. Николе Пашића бб, 18300 Пирот, за 
партију 3, уговорена вредност за партију 3. – 408.000,00 динара без ПДВ-а; 

- Група понуђача Агенција ''СВЕТИ САВА'' Катарина Крстић ПР, ул. Ломина бр.59, 
32000 Чачак и Агенција за образовање ''АКАДЕМИЈА'' Драгана Грбовић ПР, ул. 
Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак, за партију 4., уговорена вредност за партију 4. - 
3.744.900,00 динара без ПДВ-а; 

- Понуђач НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ, ул. Трг Краља Милана бр.8, 18000 Ниш, 
за партије 6., 8. и 13., уговорена вредност за партију 6. - 174.600,00 динара без ПДВ-
а, уговорена вредност за партију 8. – 239.400,00 динара без ПДВ-а, уговорена 
вредност за партију 13. – 300.000,00 динара без ПДВ-а; 
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- Понуђач Агенција ''СВЕТИ САВА'' Катарина Крстић ПР, ул. Ломина бр.59, 32000 
Чачак, за партију 7., уговорена вредност за партију 7. – 1.734.000,00 динара без ПДВ-
а; 

- Понуђач Агенција за образовање ''АКАДЕМИЈА'' Драгана Грбовић ПР, ул. 
Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак, за партије 9., 10. и 15., уговорена вредност за 
партију 9. – 135.500,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност за партију 10. – 

1.016.260,00 динара без ПДВ-а, уговорена вредност за партију 15. – 148.500,00 
динара без ПДВ-а; 

- Група понуђача Агенција за образовање ''АКАДЕМИЈА'' Драгана Грбовић ПР, ул. 
Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак и ''БУДУЋНОСТ ПЕТ'' д.о.о. , ул. Александра 
Стефановића 10, 35000 Јагодина, за партију 14., уговорена вредност за партију 14. – 

542.660,00 динара без ПДВ-а; 

- Понуђач Предузеће за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом ''PIROTEX TRIKO'' д.о.о., ул. Николе Пашића бб, 18300 Пирот, за 
партију 16., уговорена вредност за партију 16. – 349.200,00 динара без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора: 
Најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије. 
 
Број примљених понуда: 
У предметном поступку примљено је 11 понуда. 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих 
понуда (у динарима без ПДВ- а): 
Партија број 1. – 3.187.060,00 (једина понуђена цена која самим тим представља 
највишу и најнижу цену код прихватљивих понуда); Партија број 3. – 408.000,00 
(једина понуђена цена која самим тим представља највишу и најнижу цену код 
прихватљивих понуда); Партија број 4. – 4.798.100,00 (највиша понуђена цена и 
највиша понуђена цена код прихватљивих понуда), 2.668.980,00 (најнижа понуђена 
цена) и 3.744.900,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 
6. – 174.600,00 (једина понуђена цена која самим тим представља највишу и најнижу 
цену код прихватљивих понуда); Партија број 7. – 1.734.000,00 (једина понуђена 
цена која самим тим представља највишу и најнижу цену код прихватљивих понуда); 
Партија број 8. – 239.400,00 (једина понуђена цена која самим тим представља 
највишу и најнижу цену код прихватљивих понуда); Партија број 9. – 156.000,00 
(највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда) и 
135.500,00 (најнижа понуђена цена и најнижа цена код прихватљивих понуда); 
Партија број 10. – 718.800,00 (најнижа понуђена цена) и 1.016.260,00 (највиша 
понуђена цена и  највиша и најнижа цену код прихватљивих понуда); Партија број 13. 
– 567.360,00 (највиша понуђена цена) и 300.000,00 (најнижа понуђена цена и 
највиша и најнижа цену код прихватљивих понуда); Партија број 14. – 542.660,00 
(једина понуђена цена која самим тим представља највишу и најнижу цену код 
прихватљивих понуда); Партија број 15. – 249.750,00 (највиша понуђена цена и 
највиша цена код прихватљивих понуда) и 148.500,00 (најнижа понуђена цена и 
најнижа цена код прихватљивих понуда); Партија број 16. – 349.200,00 (једина 
понуђена цена која самим тим представља највишу и најнижу цену код 
прихватљивих понуда). 
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Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметне услуге вршити без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
22.10.2018. 
 
Датум закључивања уговора: 
22.11.2018. 
 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори су закључени на период од 12 месеци од момента ступања на снагу, 
односно на период док вредност извршених услуга по Уговорима не достигне износ 
укупне уговорне вредности, чиме уговор престаје да важи.      
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви. 

 
 

 
 

                Директор Сектора за   
материјалне ресурсе 

                       Милош Регељац 


