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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Радно време: радним данима (пон. – пет.) од 07:30 – 15:30 
E-mail: Svetlana.Milovic@nsz.gov.rs 
Број: 0094-40496-3/2016 
Датум: 18.01.2016. 
 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12 
и 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН), а у вези са чланом 107. ЗЈН, по достављању 
извештаја о стручној оцени понуда Комисије за јавну набавку услуга извођења обука 
незапослених лица, за потребе тржишта рада, за наручиоца Национална служба за 
запошљавање, са седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића бр. 37, у 
преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда, број 40/15 - 
II, директор Националне службе за запошљавање доноси: 
 

 
ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
             ОБУСТАВЉА се преговарачки поступак са објављивањем позива за 
подношење понуда јавне набавке број 40/15 - II, набавкa услуга извођења обука 
незапослених лица, за потребе тржишта рада, и то за Партије бр.15, 21 и 22. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0094-40496-210/2015 од 
23.11.2015. године, покренут је поступак за набавку услуга извођења обука 
незапослених лица, за потребе тржишта рада, у преговарачком поступку са 
објављивањем позива за подношење понуда, број 40/15 - II. 
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 11.827.800,00 динара без  
пореза на додату вредност. 
Шифра из Општег речника набавке: 80400000 – услуге образовања одраслих и друге 
услуге образовања. 
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање 
за 2015. годину, на позицији бр.1.2.18.  
Средства су обезбеђена у Финансијском плану Националне службе за запошљавање 
за 2015. годину и 2016. годину на конту 4712. 
Јавна набавка је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, обликована у 
53 партије, тако да се свака партија може уговарати засебно, и то (редни број сваке 
партије одговара редном броју који је иста имала у отвореном поступку јавне набавке 
бр. 40/15, који је претходно спроведен, и који је за предметне партије обустављен): 
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Партија 1.: Обука за рачуновођу за 12 лица, на локацији Београд, процењена 
вредност 399.600,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 3.: Обука за маникира-педикира за 20 лица, на локацији Београд, 
процењена вредност 500.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 4.: Обука за оператера на CNC машинама за 10 лица, на локацији 
Београд, процењена вредност 220.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 5.: Обука за оператера на CNC машинама – напредни ниво  за 10 лица, 
на локацији Београд, процењена вредност 220.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 10.: Обука за вођење пословних књига за 5 лица, на локацији 
Мајданпек, процењена вредност 150.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 12.: Обука за немачки језик (А2 ниво) за 15 лица, на локацији Ваљево, 
процењена вредност 352.500,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 13.: Обука за руковаоца на CNC машинама за 5 лица, на локацији 
Ваљево, процењена вредност 200.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 15.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 10 лица, на локацији Врање, 
процењена вредност 235.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 18.: Обука за сервисера персоналних рачунара за 5 лица, на локацији 
Вршац, процењена вредност 150.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 20.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 7 лица, на локацији Вршац, 
процењена вредност 164.500,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 21.: Обука за енглески језик (А2 ниво) за 6 лица, на локацији Врбовац, 
процењена вредност 141.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 22.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 6 лица, на локацији Станишор, 
процењена вредност 141.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 26.: Обука за руковаоца CNC машинама  за 5 лица, на локацији 
Зрењанин, процењена вредност 150.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 27.: Обука за пица мајстора за 5 лица, на локацији Зрењанин, 
процењена вредност 125.000,00 дин. без ПДВ-а 

Партија 29.: Обука за кувара за 4 лица, на локацији Зрењанин, процењена 
вредност 120.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 32.: Обука за немачки језик (А2 ниво) за 5 лица, на локацији Ћуприја, 
процењена вредност 117.500,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 33.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 6 лица, на локацији Ћуприја, 
процењена вредност 141.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 43.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 6 лица, на локацији Кикинда, 
процењена вредност 141.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 44.: Обука за личног асистента особа са инвалидитетом за 5 лица, на 
локацији Кикинда, процењена вредност 75.000,00 дин. без ПДВ-а  
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Партија 46.: Обука за геронтодомаћице за 11 лица, на локацији Крагујевац, 
процењена вредност 363.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 50.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 10 лица, на локацији 
Аранђеловац, процењена вредност 235.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 56.: Обука за вођење пословних књига за 10 лица, на локацији 
Варварин, процењена вредност 260.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 57.: Обука за вођење пословних књига за 10 лица, на локацији 
Трстеник, процењена вредност 260.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 58.: Обука за вођење пословних књига за 5 лица, на локацији 
Александровац, процењена вредност 130.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 59.: Обука за руковаоца CNC машинама  за 5 лица, на локацији 
Крушевац, процењена вредност 135.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 77.: Обука за рачуновођу за 10 лица, на локацији Ниш, процењена 
вредност 450.000,00 дин. без ПДВ-а 

Партија 79.: Обука за енглески језик (Б1 и Б2 нивои) за 20 лица, на локацији 
Ниш, процењена вредност 470.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 85.: Обука за немачки  језик (А1 ниво) за 18 лица, на локацији Нови 
Пазар, процењена вредност 423.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 88.: Обука за енглески језик (Б2 ниво) за 10 лица, на локацији Нови 
Сад, процењена вредност 235.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 89.: Обука за немачки језик (А2 ниво)  за 10 лица, на локацији Нови 
Сад, процењена вредност 235.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 90.: Обука за вођење пословних књига за 12 лица, на локацији Нови 
Сад, процењена вредност 307.200,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 91.: Обука за оператера на CNC машинама за 8 лица, на локацији Нови 
Сад, процењена вредност 340.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 93.: Обука за вођење пословних књига за 5 лица, на локацији Тител, 
процењена вредност 128.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 94.: Обука за вођење пословних књига за 5 лица, на локацији Бачка 
Паланка, процењена вредност 128.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 96.: Обука за вођење пословних књига за 10 лица, на локацији Врбас, 
процењена вредност 256.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 97.: Обука за вођење пословних књига за 10 лица, на локацији Жабаљ, 
процењена вредност 256.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 99.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 9 лица, на локацији Панчево, 
процењена вредност 211.500,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 101.: Обука за руковаоца грађевинским машинама за 5 лица, на 
локацији Панчево, процењена вредност 300.000,00 дин. без ПДВ-а  



 

0094-PR-049-JN-01-PR-24 
Страна 4 од 8 

 
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА У 

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА 
ОБЈАВЉИВАЊЕМ ПОЗИВА ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

 
 

 

 

Партија 102.: Обука за Autocad 2d i 3d (level 1 i level 2) за 6 лица, на локацији 
Панчево, процењена вредност 240.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 103.: Обука за вођење пословних књига за 7 лица, на локацији 
Панчево, процењена вредност 266.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 108.: Обука за немачки језик (А2 ниво) за 6 лица, на локацији Пирот, 
процењена вредност 141.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 113.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 6 лица, на локацији Нова 
Варош, процењена вредност 141.000,00 дин. без ПДВ-а 

Партија 115.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 6 лица, на локацији Прибој, 
процењена вредност 141.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 119.: Обука за италијански језик (А1 ниво) за 8 лица, на локацији 
Смедерево, процењена вредност 144.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 121.: Обука за немачки језик (А2 ниво) за 8 лица, на локацији Велика 
Плана, процењена вредност 188.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 122.: Обука за немачки језик (А1 и А2 нивои) за 8 лица, на локацији 
Сомбор, процењена вредност 188.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 125.: Обука за вођење пословних књига за 8 лица, на локацији Кула, 
процењена вредност 304.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 126.: Обука за немачки језик (А1 и А2 нивои) за 7 лица, на локацији 
Кула, процењена вредност 164.500,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 128.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 8 лица, на локацији Сремска 
Митровица, процењена вредност 188.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 131.: Обука за вођење пословних књига за 8 лица, на локацији Рума, 
процењена вредност 144.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 138.: Обука за енглески  језик (А2 нивои) за 8 лица, на локацији 
Чајетина, процењена вредност 188.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 139.: Обука за кројење и шивење одеће за 9 лица, на локацији Бајина 
Башта, процењена вредност 360.000,00 дин. без ПДВ-а  

Партија 145.: Обука за немачки језик (А1 ниво) за 7 лица, на локацији Шабац, 
процењена вредност 164.500,00 дин. без ПДВ-а 

Критеријум за доделу уговора у оквиру сваке партије је најнижа укупна понуђена цена. 
Додела уговора вршиће се одвојено, по партијама. 
Код овог елемента критеријума, у оквиру сваке партије, упоређиваће се укупна 
понуђена цена услуге без ПДВ-а из Обрасца понуде и структуре цене, односно 
записнички констатована Коначна понуђена цена,  за захтевани број лица и за укупан 
број часова предвиђен Програмом обуке и Спецификацијом предмета јавне набавке, 
међу појединачним понудама. Понуда са најнижом укупном ценом услуге без ПДВ-а, 
односно најнижом записнички констатованом Коначном понуђеном ценом, међу 
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појединачним понудама у оквиру одређене партије, сматраће се најповољнијом 
понудом. 
У случају да два или више понуђача понуде исте укупне цене услуге за захтевани број 
лица по једном часу у оквиру одређене партије, односно записнички констатоване 
Коначне понуђене цене услуге у оквиру одређене партије, повољнијoм ће се сматрати 
понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања (односно записнички констатован 
коначни рок плаћања) по достављеној исправној профактури / фактури. 
Након достављања позива за допуну понуда само и свим понуђачима који су 
учествовали у претходно спроведеном отвореном поступку јавне набавке бр. 40/15 и 
који су поднели неприхватљиве понуде за партије за које су конкурисали, дана 
23.11.2015. године, објављивања позива за допуну понуда на Порталу јавних набавки 
и интернет сајту наручиоца и прикупљања понуда, Комисија за јавну набавку број 
40/15 - II, образована решењем бр. 0094-40496-211/2015 од 23.11.2015. године, у 
следећем саставу (у даљем тексту: Комисија наручиоца): 
 

1. Светлана Миловић, дипломирани правник, службеник за јавне набавке 
члан,  

2. Милош Регељац, дипломирани економиста, службеник за јавне набавке, 
члан, 

3. Никола Матић, дипломирани филолог, члан 

4. Ђорђе Лазић, магистар техничких наука, члан, 

5. Снежана Додиг, дипломирани педагог, члан 

6. Драгиша Симовић, дипломирани инжењер електротехнике, члан 

7. Слађана Јелушић, дипломирани андрагог, члан, 

спровела је јавно отварање приспелих понуда и поступак преговарања, дана 
07.12.2015. године почев од 11:15 часова, у просторијама Националне службе за 
запошљавање, на адреси ул. Краља Милутина бр.8, Београд, канцеларија бр.400, о 
чему је сачињен Записник бр. 0094-40496-264/2015.  
Након тога, Комисија наручиоца је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда број 0094-40496-1/2016 од 18.01.2016. године, 
Комисија наручиоца је констатовала следеће:  

За предметну јавну набавку, до рока за подношење понуда, тј. до 07.12.2015. године 
до 11:00 часова, пристигле су 2 благовреме понуде за Партију бр.21, и то од понуђача 
(по следећем редоследу):    
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Табела 1. – Понуђачи који су доставили понуде 

Р. 
бр. 

Број под којим 
је понуда 
заведена 

Назив понуђача 
Датум 

пријема 
Време 

пријема 

1. 
0094-40496-

251/2015 
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ ВРАЊЕ, ул. Кнеза 
Милоша бр.26, 17500 Врање 

07.12.2015. 09:11 

2. 
0094-40496-

257/2015 

''AKADEMIJA OXFORD AGENT'' д.о.о., 
ул.Књегиње Милице бр.21/18, 35000 
Јагодина 

07.12.2015. 10:18 

 
За Партије 15 и 22 није достављена ниједна понуда. 
 
Неблаговремених понуда није било. 
Комисија наручиоца је након отварања и прегледа достављених благовремених 
понуда и спроведеног поступка преговарања, констатовала следеће : 
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ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА У 

ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ СА ОБЈАВЉИВАЊЕМ 
ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Број 
парт
ије 

Број 
понуде 

Назив понуђача 

Процењена 
вредност (у 

дин. без ПДВ-
а) 

Коментар / 
недостаци 

понуде 

Оцена понуде 

Прва 
понуђена 

цена (у дин. 
без ПДВ-а) 

Први 
понуђ
ени 
рок 

плаћа
ња (у 
дани
ма) 

Коначна 
понуђена 
цена (у 
дин. без 
ПДВ-а) 

Коначни 
понуђени 

рок 
плаћања 

(у 
данима) 

15 / 
За ову партију није 
достављена ни једна 
понуда 

235.000,00 / / / / / / 

21 

0094-
40496-

257/2015 

''AKADEMIJA OXFORD 
AGENT'' д.о.о., ул. 
Књегиње Милице 
бр.21/18, 35000 Јагодина 

141.000,00 

Понуђена је 
неадекватна 
локација за 
реализацију 

обуке на 
територији 
Филијале 

Смедерево а не 
на територији 

Филијале 
Гњилане 

Понуда је 
неприхватљива у 
смислу члана 3. став 1. 
тачка 33) ЗЈН 

110.000,00 45 89.999,00 45 

0094-
40496-

251/2015 

НАРОДНИ 
УНИВЕРЗИТЕТ ВРАЊЕ, 
ул. Кнеза Милоша бр.26, 
17500 Врање 

За предаваче је 
приложен 
уговор о 

ауторском 
хонорару 

Понуда је 
неприхватљива у 
смислу члана 3. став 1. 
тачка 33) ЗЈН 

99.500,00 30 99.500,00 30 

22 / 
За ову партију није 
достављена ни једна 
понуда 

141.000,00 / / / / / / 
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ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА У ПРЕГОВАРАЧКОМ 
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На основу прегледа и изложених чињеница и резултата стручне оцене понуда, из ове 
Одлуке, а у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН, Комисија наручиоца је предложила 
директору Националне службе за запошљавање да донесе Одлуку о обустави поступка 
јавне набавке за набавку услуга извођења обука незапослених лица, за потребе тржишта 
рада, у преговарачком поступку са објављивањем позива за подношење понуда број 40/15 
- II, и то за Партије бр. 15, 21 и 22. 
Разлог за овакав предлог је што у предметном поступку, за партије 15 и 22 није 
достављена ниједна понуда, а за партију 21  није прибављена ниједна прихватљива понуда 
тј. нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. ЗЈН. 
На основу изнетог, а у складу са чланом 109. став 1. ЗЈН, директор Националне службе за 
запошљавање прихвата предлог Комисије наручиоца о обустави поступка, у преговарачком 
поступку са објављивањем позива за подношење понуда бр. 40/15 - II, набавка услуга 
извођења обука незапослених лица, за потребе тржишта рада, за партије 15, 21 и 22 и 
доноси Одлуку као у диспозитиву.  
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:  
Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 10 дана од 
дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтев за заштиту права се подносу Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки                                                        

 
 
Објавити на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца, сходно законским 
одредбама 
 
 
 
 
 

  


