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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА 
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
ул. Краља Милутина бр. 8 
Б е о г р а д 
Број: 0094-40496-23/2017 
Датум: 24.08.2017. године 
 
         На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 
124/12, 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 
образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - особа са 
инвалидитетом, за потребе наручиоца Национална службe за запошљавање, са 
седиштем у Крагујевцу, ул. Светозара Марковића бр. 37, у отвореном поступку јавне 
набавке број 49/17, директор Сектора за материјалне ресурсе, по овлашћењу 
директора Националнe службe за запошљавање бр. 0044-03161-79/2015 од 
25.12.2015. године, доноси: 
 
 

ОДЛУКУ  
О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 
            ДОДЕЉУЈЕ СЕ УГОВОР понуђачима чије су понуде поднете за набавку услуга 
образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - особа са 
инвалидитетом, за коју је спроведен отворени поступак јавне набавке бр. 49/17, по 
објављивању позива за подношење понуда и конкурсне документације на Порталу 
јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.06.2017. године, оцењене као 
прихватљиве и са најнижом понуђеном ценом, односно као једине прихватљиве 
понуде, у оквиру сваке од наведених партија за које су испуњени услови за доделу 
уговора, и то: 

 
- АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА ГРБОВИЋ ПР“, ул. 
Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак, за партије бр.: 3., 8., 9., 12., 14., 15., 16., 17., 30., 
36., 39., 40., 43., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 58., 60., 61., 63., 64., 66., 74. и 81.; 

- АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' КАТАРИНА КРСТИЋ ПР“, ул. Ломина бр.59, 32000 
Чачак, за партије бр.: 1., 2., 4., 10., 13., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 32., 34., 37., 41., 42., 
50., 59., 62. и 78.; 

- „TRIGANO PRIKOLICE“ д.о.о., Јагодинска бб, 34000 Крагујевац, за партије бр.: 
53. и 54.; 

- ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ'', ул. Трг Краља Милана бр.8, 18000 Ниш, за 
партије бр.: 5., 6., 7., 24., 35., 52., 55., 57., 65., 67., 69., 70., 72., 73., 75., 76., 77., 79., 
80., 82. и 83. 
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О б р а з л о ж е њ е                                  
 
На основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 0094-40492-152/2017 од 
16.06.2017. године, покренут је поступак за набавку услугa образовања и 
професионалног оспособљавања незапослених лица – особа са инвалидитетом, у 
отвореном поступку јавне набавке број 49/17.  
Укупна процењена вредност ове јавне набавке износи 18.366.500,00 динара без  
пореза на додату вредност. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 85312510 - услуге професионалне         
рехабилитације. 
Јавна набавка је предвиђена у Плану набавки Националне службе за запошљавање 
за 2017. годину, на позицији бр. 1.2.23.  
Средства су обезбеђена у Финансијском плану Националне службе за запошљавање 
за 2017. годину на конту 4712. 
Јавна набавка је на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке, обликована у 
85 партија, тако да се свака партија може уговарати засебно, и то: 
 
Партија 1.: Основна информатичка обука (за слепе и слабовиде особе), за 5 
незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд, на 
локацији Београд, процењена вредност 175.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 2.: Основна информатичка обука (за глуве и наглуве особе), за 5 
незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд, на 
локацији Београд, процењена вредност 225.000,00 дин. без ПДВ-а;  
 
Партија 3.: Основна информатичка обука, за 26 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд, на локацији Београд, 
процењена вредност 572.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 4.: Обука за пословног секретара, за 8 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд, на локацији Београд, 
процењена вредност 320.000,00 дин. без ПДВ-а;  
 
Партија 5.: Web радионица, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале за град Београд,  на локацији Београд, процењена вредност 175.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 
Партија 6.: Обука за енглески језик - А1 ниво, за 8 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд,  на локацији Београд, 
процењена вредност 192.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 7.: Обука за пакера, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале за град Београд,  на локацији Београд, процењена вредност 150.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 
 
Партија 8.: Обука за вођење пословних књига, за 8 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд, на локацији Београд, 
процењена вредност 320.000,00 дин. без ПДВ-а; 
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Партија 9.: Обука за електронско пословање, за 8 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд, на локацији Београд, 
процењена вредност 304.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 10.: Обука за сервисере персоналних рачунара, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале за град Београд, на локацији Београд, 
процењена вредност 190.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 11.: Обука за израду радне одеће, за 8 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Суботица, на локацији Суботица, процењена 
вредност 320.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 12.: Основна информатичка обука, за 15 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Суботица, на локацији Суботица, процењена 
вредност 330.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 13.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 8 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Зрењанин, на локацији Зрењанин, 
процењена вредност 192.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 14.: Специјалистичка информатичка обука – Web радионица, за 8 
незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Зрењанин, на локацији 
Зрењанин, процењена вредност 280.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 15.: Обука за помоћног кувара, за 6 незапослених особа са инвалидитетом, 
за потребе Филијале Зрењанин, на локацији Зрењанин, процењена вредност 
180.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 16.: Обука за маникира – педикира, за 6 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Зрењанин, на локацији Зрењанин, процењена 
вредност 210.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 17.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Кикинда, на локацији Кикинда, 
процењена вредност 125.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 18.: Обука за руковаоца виљушкаром, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Кикинда, на локацији Сента, процењена 
вредност 175.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 19.: Обука за кројење и шивење текстила, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Кикинда, на локацији Кикинда, процењена 
вредност 185.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 20.: Обука за кројење и шивење текстила, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Кикинда, на локацији Сента, процењена 
вредност 185.000,00 дин. без ПДВ-а; 
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Партија 21.: Обука за административно – техничког секретара, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Панчево, на локацији Панчево, 
процењена вредност 200.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 22.: Обука за руковаоца виљушкаром, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Панчево, на локацији Ковин, процењена 
вредност 350.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 23.: Основна информатичка обука, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Вршац, на локацији Вршац, процењена вредност 
220.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 24.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе филијале Сомбор, на локацији Сомбор, 
процењена вредност 130.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 25.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе филијале Сомбор, на локацији Кула, процењена 
вредност 130.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 26.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе филијале Сомбор, на локацији Апатин, 
процењена вредност 130.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 27.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе филијале Сомбор, на локацији Оџаци, 
процењена вредност 130.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 28.: Обука за енглески језик - А1 ниво, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Врбас, процењена 
вредност 120.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 29.: Обука за енглески језик – А2 ниво, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Врбас, процењена 
вредност 120.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 30.: Обука за немачки језик – А1 ниво, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Врбас, процењена 
вредност 125.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 31.: Обука за вођење пословних књига, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Врбас, процењена 
вредност 200.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 32.: Web радионица, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Нови Сад, на локацији Бач, процењена вредност 175.000,00 дин. без ПДВ-а; 
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Партија 33.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Бечеј, 
процењена вредност 125.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 34.: Основе органске производње, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Србобран, процењена 
вредност 255.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 35.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Нови Сад, 
процењена вредност 125.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 36.: Обука за немачки језик - А1 ниво, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Нови Сад, процењена 
вредност 125.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 37.: Web радионица, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Нови Сад, на локацији Нови Сад, процењена вредност 175.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 
 
Партија 38.: Обука за вођење пословних књига, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Сад, на локацији Бачка Паланка, 
процењена вредност 200.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 39.: Web радионица, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Нови Сад, на локацији Бачка Паланка, процењена вредност 175.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 
 
Партија 40.: Основна информатичка обука, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Сремска Митровица, на локацији Рума, 
процењена вредност 110.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 41.: Основна информатичка обука, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Сремска Митровица, на локацији Инђија, 
процењена вредност 110.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 42.: Основна информатичка обука, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Сремска Митровица, на локацији Сремска 
Митровица, процењена вредност 220.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 43.: Основна информатичка обука (за слепе и слабовиде особе), за 2 
незапослене особе са инвалидитетом, за потребе Филијале Шабац, на локацији 
Шабац, процењена вредност 70.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 44.: Обука за сортирање, препакивање и паковање прехрамбених производа, 
за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Шабац, на локацији 
Шабац, процењена вредност 150.000,00 дин. без ПДВ-а; 
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Партија 45.:Основна информатичка обука, за 8 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Шабац, на локацији Шабац, процењена 
вредност 176.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 46.: Обука за ручну керамику, за 6 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Лозница, на локацији Лозница, процењена вредност 270.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 
 
Партија 47.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 6 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Лозница, на локацији Лозница, 
процењена вредност 156.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 48.: Обука за књиговођу, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Ваљево, на локацији Ваљево, процењена вредност 200.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 
 
Партија 49.: Обука за књиговесца, за 4 незапослене особе са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Ваљево, на локацији Ваљево, процењена вредност 200.000,00 дин. 
без ПДВ-а; 
 
Партија 50.: Обука за књиговесца, за 10 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Крагујевац, на локацији Крагујевац, процењена вредност 500.000,00 
дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 51.: Обука за маникира – педикира, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Крагујевац, на локацији Крагујевац, процењена 
вредност 350.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 52.: Обука за козметичара, за 10 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Крагујевац, на локацији Крагујевац, процењена вредност 450.000,00 
дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 53.: Обука за послове послужиоца роботске ћелије за заваривање, за 10 
незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Крагујевац, на локацији 
Крагујевац, процењена вредност 500.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 54.: Обука за послове оператера ласерске јединице за сечење лима, за 10 
незапослених особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Крагујевац, на локацији 
Крагујевац, процењена вредност 572.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 55.: Обука за молера - фарбара, за 10 незапослених особа са инвалидитетом, 
за потребе Филијале Крагујевац, на локацији Крагујевац, процењена вредност 
450.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 56.: Обука за шивача, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Јагодина, на локацији Параћин, процењена вредност 185.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 
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Партија 57.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Јагодина, на локацији Јагодина, 
процењена вредност 130.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 58.: Обука за шивача, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Јагодина, на локацији Ћуприја, процењена вредност 185.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 
 
Партија 59.: Web радионица, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Ужице, на локацији Ужице, процењена вредност 175.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 60.: Обука за маникира – педикира, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Ужице, на локацији Ужице, процењена вредност 
175.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 61.: Основна информатичка обука, за 6 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Пријепоље, на локацији Прибој, процењена 
вредност 132.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 62.: Обука за пословног секретара, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Чачак, на локацији Чачак, процењена вредност 
200.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 63.: Основна информатичка обука, за 8 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Чачак, на локацији Чачак, процењена вредност 
176.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 64.: Обука за маникира – педикира, за 7 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Чачак, на локацији Ивањица, процењена 
вредност 245.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 65.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 5 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Краљево, на локацији Краљево, 
процењена вредност 130.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 66.: Обука за шивача текстила, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, 
за потребе Филијале Краљево, на локацији Краљево, процењена вредност 185.000,00 
дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 67.: Обука за пакера, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Краљево, на локацији Краљево, процењена вредност 150.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 
 
Партија 68.: Основна информатичка обука, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Нови Пазар, на локацији Нови Пазар, 
процењена вредност 110.000,00 дин. без ПДВ-а; 
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Партија 69.: Обука за пакера, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за потребе 
Филијале Крушевац, на локацији Крушевац, процењена вредност 150.000,00 дин. без 
ПДВ-а; 
 
Партија 70.: Обука за посластичара, за 5 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Крушевац, на локацији Крушевац, процењена вредност 200.000,00 
дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 71.: Обука за маникира – педикира, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Крушевац, на локацији Крушевац, процењена 
вредност 175.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 72.: Обука за енглески језик - А1 ниво, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Смедерево, на локацији Смедерево, процењена 
вредност 240.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 73.: Обука за енглески језик - А1 ниво, за 6 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Пожаревац, на локацији Пожаревац, процењена 
вредност 144.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 74.: Основна информатичка обука по ECDL стандарду, за 10 незапослених 
особа са инвалидитетом, за потребе Филијале Бор, на локацији Бор, процењена 
вредност 250.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 75.: Основна информатичка обука, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Зајечар, на локацији Зајечар, процењена 
вредност 220.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 76.: Основна информатичка обука, за 15 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Ниш, на локацији Ниш, процењена вредност 
300.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 77.: Обука за енглески језик -  A1 ниво, за 12 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Ниш, на локацији Ниш, процењена вредност 
288.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 78.: Обука за ручну керамику, за 7 незапослених особа са инвалидитетом, за 
потребе Филијале Прокупље, на локацији Прокупље, процењена вредност 315.000,00 
дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 79.: Основна информатичка обука, за 9 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Пирот, на локацији Бела Паланка, процењена 
вредност 198.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 80.: Основна информатичка обука, за 6 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Пирот, на локацији Бабушница, процењена 
вредност 132.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
 



 

0094-PR-049-JN-01-PR-24 
Страна 9 од 41 

 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Партија 81.: Основна информатичка обука, за 10 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Лесковац, на локацији Лесковац, процењена 
вредност 220.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 82.: Обука за мануелног терапеута - масера, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Лесковац, на локацији Лесковац, процењена 
вредност 250.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 83.: Обука за цвећара - аранжера, за 5 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Лесковац, на локацији Лесковац, процењена 
вредност 187.500,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 84.: Обука за шивача крагне на радном мантилу, за 7 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Врање, на локацији Врање, процењена вредност 
210.000,00 дин. без ПДВ-а; 
 
Партија 85.: Обука за штепање тканине и поставе, за 7 незапослених особа са 
инвалидитетом, за потребе Филијале Врање, на локацији Врање, процењена вредност 
210.000,00 дин. без ПДВ-а. 
 
Критеријум за доделу уговора у оквиру сваке партије је најнижа понуђена цена. 
Додела уговора вршиће се одвојено, по партијама. 
Код овог елемента критеријума, у оквиру сваке партије, упоређиваће се понуђена 
цена услуге из Обрасца понуде и структуре цене за захтевани број лица по једном 
часу, међу појединачним понудама. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом услуге без ПДВ-а за захтевани број лица по 
једном часу у оквиру одређене партије, сматраће се најповољнијом понудом. 
У случају да два или више понуђача понуде исте цене услуге за захтевани број лица 
по једном часу у оквиру одређене партије, повољнијoм ће се сматрати понуда оног 
понуђача који понуди дужи рок плаћања по достављеној исправној 
профактури/фактури. 

Након објављивања позива за подношење понуда и конкурсне документације на 
Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца дана 16.06.2017. године, као 
и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа и прикупљања 
понуда, Комисија за јавну набавку број 49/17, образована решењем бр. 0094-40492-
153/2017 од 16.06.2017. године, у следећем саставу (у даљем тексту: Комисија 
наручиоца): 
 
1. Оливера Батарило, дипломирани правник, заменик члана по решењу,  
2. Биљана Тодоровић, дипломирани дефектогог, члан 
3. Љиљана Лепојевић, дипломирани економиста, службеник за јавне 
набавке, члан, 

спровела је јавно отварање приспелих понуда дана 18.07.2017. године почев од 12:15 
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-
40496-18/2017.  
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Након тога, Комисија наручиоца је приступила стручној оцени понуда и сачинила 
извештај о истом. 
У извештају о стручној оцени понуда број 0094-40496-22/2017 од 24.08.2017. године, 
Комисија наручиоца је констатовала следеће:  

За предметну јавну набавку, до рока за подношење понуда, тј. до 18.07.2017. године 
до 12:00 часова, пристигло је 8 благовремених понуда, и то од понуђача (по следећем 
редоследу):   
          
       
Табела 1. – Понуђачи који су доставили понуде 

Број под којим је 
понуда заведена 

Назив понуђача 
Датум пријема 

понуде 
Време пријема 

понуде 

0094-40496-10/2017 
АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА ГРБОВИЋ ПР, 
ул. Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак 

18.07.2017. 9:17 h 

0094-40496-11/2017 
„AURUM IT SOLUTIONS“ д.о.о., Вељка 
Дугошевића бр. 54, 11000 Београд 

18.07.2017. 9:25 h 

0094-40496-12/2017 

Предузеће за професионалну 
рехабилитацију и запошљавање О.С.И. 
„ITECCION“, Шандора Петефија бр.158, 
26000 Панчево 

18.07.2017. 9:33 h 

0094-40496-13/2017 
АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' КАТАРИНА 
КРСТИЋ ПР, ул. Ломина бр.59, 32000 
Чачак 

18.07.2017. 10:28 h 

0094-40496-14/2017 
„TRIGANO PRIKOLICE“ д.о.о., 
Јагодинска бб, 34000 Крагујевац 

18.07.2017. 10:43 h 

0094-40496-15/2017 
Установа за КОД „Коста Новаковић“, 
Жупана Страцимира бр.9, 32000 Чачак 

18.07.2017. 10:59 h 

0094-40496-16/2017 
НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ, ул. 
Трг Краља Милана бр.8, 18000 Ниш 

18.07.2017. 11:01 h 

0094-40496-17/2017 
''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 Нови Сад 

18.07.2017. 11:40 h 

 
Неблаговремених понуда није било. 
 
Комисија наручиоца је након отварања и прегледа достављених благовремених 
понуда, констатовала следеће (оцене понуда које је дала Комисија наручиоца на 
основу поступка стручне оцене понуда и рангирање понуда по партијама садржани су 
у Табели 2.): 
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Табела 2. – Стручна оцена понуда 
 

Број 
партије 

Број 
понуде 

Назив понуђача 

Процењена 
вредност (у 

дин. без 
ПДВ-а) 

Недостаци понуде 
Оцена 
понуде 

Укупна 
понуђена 

цена (у 
дин. без 
ПДВ-а) 
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Партија 
1. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

175.000,00 / 

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

ЗЈН 

174.999,00 1.166,66 1 

Партија 
2. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

225.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

225.000,00 2.812,50 1 

Партија 
3. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

572.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

397.800,00 4.420,00 1 

0094-40496-
11/2017 

„AURUM IT SOLUTIONS“ 
д.о.о., Вељка Дугошевића 
бр. 54, 11000 Београд 

Није испуњен услов да „понуђач има Одобрење за 
спровођење мера и активности професионалне 
рехабилитације за конкретан програм обуке који је 
предмет јавне набавке, издато од стране 
надлежног министарства за послове 
запошљавања“ – није достављено одобрење. 

Понуда је 
неприхватљива 

570.969,00 9.063,00 / 
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0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 - Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак.  

Понуда је 
неприхватљива 

498.600,00 5.540,00 / 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

261.000,00 1.450,00 / 

Партија 
4. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

320.000,00 

/ 

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

ЗЈН 

294.000,00 980,00 1 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

298.500,00 995,00 / 
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0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

186.900,00 890,00 / 

Партија 
5. 

0094-40496-
11/2017 

„AURUM IT SOLUTIONS“ 
д.о.о., Вељка Дугошевића 
бр. 54, 11000 Београд 

175.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач има 
Одобрење за спровођење мера и активности 
професионалне рехабилитације за конкретан 
програм обуке који је предмет јавне набавке, 
издато од стране надлежног министарства за 
послове запошљавања“ – није достављено 
одобрење. 

Понуда је 
неприхватљива 

173.947,00 2.351,00 / 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

175.000,20* 2.916,67 1 

 
 
 
 

Партија 
6. 
 
 
 
 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

192.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

192.000,00 2.400,00 2 

0094-40496-
11/2017 

„AURUM IT SOLUTIONS“ 
д.о.о., Вељка Дугошевића 
бр. 54, 11000 Београд 

Није испуњен услов да „понуђач има 
Одобрење за спровођење мера и активности 
професионалне рехабилитације за конкретан 
програм обуке који је предмет јавне набавке, 
издато од стране надлежног министарства за 
послове запошљавања“ – није достављено 
одобрење. 

Понуда је 
неприхватљива 

190.976,00 2.984,00 / 
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0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

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

ЗЈН 

155.000,40 1.291,67 1 

 
0094-40496-

17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

132.000,00 1.200,00 / 

Партија 
7. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

150.000,00 / 

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

ЗЈН 

149.999,85 810,81 1 

Партија 
8. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

320.000,00 

/ 

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

ЗЈН 

204.000,00 850,00 1 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

297.600,00 1.240,00 / 
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0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

173.550,00 890,00 / 

Партија 
9. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

304.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

303.840,00 1.688,00 1 

Партија 
10. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

190.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

189.750,00 1.150,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак.  

Понуда је 
неприхватљива 

165.000,00 1.000,00 / 
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Партија 
11. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 

320.000,00 / / / / / 

Партија 
12. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

330.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

227.700,00 2.530,00 1 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

248.400,00 2.760,00 / 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

 
 
 
 

Понуда је 
неприхватљива 

117.000,00 1.300,00 

 
 
 
 
/ 
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Партија 
13. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

192.000,00 

/ 

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

ЗЈН 

191.800,00 2.132,00 3 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

/ 

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

ЗЈН 

144.000,00 1.600,00 1 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

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

ЗЈН 

169.800,44 1.750,52 2 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

144.000,00 1.600,00 / 

Партија 
14. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 280.000,00 

/ 

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

ЗЈН 

277.200,00 3.080,00 1 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

/ 

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

ЗЈН 

279.999,90 3.111,11 2 
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Партија 
15. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

180.000,00 / 

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

ЗЈН 

180.000,00 900,00 1 

Партија 
16. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

210.000,00 / 

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

ЗЈН 

209.760,00 1.311,00 1 

Партија 
17. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

125.000,00 

/ 

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

ЗЈН 

124.920,00 1.388,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

116.100,00 1.290,00 / 

Партија 
18. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 

175.000,00 / / / / / 

Партија 
19. 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

185.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак 

Понуда је 
неприхватљива 

177.920,00 695,00 / 
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Партија 
20. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 

185.000,00 / / / / / 

Партија 
21. 

0094-40496-
12/2017 

Предузеће за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање О.С.И. 
„ITECCION“, Шандора 
Петефија бр.158, 
26000 Панчево 

200.000,00  

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Као доказ о испуњењу кадровских 
капацитета, понуђач је доставио за стручно 
лице предлог уговора о делу.  

Понуда је 
неприхватљива 

198.000,00 1.650,00 / 

Партија 
22. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 

350.000,00 / / / / / 

Партија 
23. 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

220.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

238.680,00 2.210,00 / 
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0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

162.000,00 1.800,00 / 

Партија 
24. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

130.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

116.000,36 1.195,88 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

112.500,00 1.250,00 / 

Партија 
25. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

130.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

129.999,60 1.444,44 1 
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0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

112.500,00 1.250,00 / 

Партија 
26. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

130.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

129.999,60 1.444,44 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

112.500,00 1.250,00 / 

Партија 
27. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

130.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

129.999,60 1.444,44 1 
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0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

112.500,00 1.250,00 / 

Партија 
28. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

120.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

120.000,00 1.500,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

115.500,00 1.050,00 / 

Партија 
29. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

120.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

120.000,00 1.500,00 1 
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0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

115.500,00 1.050,00 / 

Партија 
30. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

125.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

125.000,00 1.562,50 1 

Партија 
31. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

200.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

199.999,20 833,33 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

156.000,00 800,00 / 
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Партија 
32. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

175.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

174.999,60 1.944,44 1 

Партија 
33. 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

125.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

112.500,00 1.250,00 / 

Партија 
34. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

255.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

254.999,80 1.159,09 1 

Партија 
35. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

125.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

111.000,01 1.144,33 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

99.000,00 1.100,00 / 
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Партија 
36. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

125.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

125.000,00 1.562,50 1 

Партија 
37. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

175.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

174.999,60 1.944,44 1 

Партија 
38. 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

200.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

156.000,00 800,00 / 

Партија 
39. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак  

175.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

174.960,00 1.944,00 1 

Партија 
40. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

110.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

109.800,00 1.220,00 1 



 

0094-PR-049-JN-01-PR-24 
Страна 26 од 41 

 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 
 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

99.000,00 1.100,00 / 

Партија 
41. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

110.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

109.999,80 1.222,22 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

94.500,00 1.050,00 / 

Партија 
42. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

220.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

128.999,70 1.433,33 1 
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0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

198.000,00 2.200,00 / 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

99.000,00 1.100,00 / 

Партија 
43. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

70.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

69.900,00 2.333,00 1 

Партија 
44. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 

150.000,00 / / / / / 
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Партија 
45. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

176.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

110.880,00 1.232,00 1 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

148.500,00 1.650,00 / 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

99.000,00 1.100,00 / 

Партија 
46. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

270.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

270.000,00 1.800,00 1 
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Партија 
47. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

156.000,00 

/ 

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

ЗЈН 

81.000,00 900,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 
 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

108.000,00 1.200,00 / 

Партија 
48. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

200.000,00 / 

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

ЗЈН 

199.760,00 454,00 1 

Партија 
49. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

200.000,00 / 

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

ЗЈН 

199.800,00 555,00 1 

Партија 
50. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

500.000,00 / 

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

ЗЈН 

499.996,80 1.388,88 1 

Партија 
51. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

350.000,00 / 

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

ЗЈН 

350.000,00 2.187,50 1 
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Партија 
52. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

450.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

434.998,20 1.079,40 1 

Партија 
53. 

0094-40496-
14/2017 

„TRIGANO PRIKOLICE“ 
д.о.о., Јагодинска бб, 34000 
Крагујевац 

500.000,00 / 

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

ЗЈН 

500.000,00 1.201,92 1 

Партија 
54. 

0094-40496-
14/2017 

„TRIGANO PRIKOLICE“ 
д.о.о., Јагодинска бб, 34000 
Крагујевац 

572.000,00 / 

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

ЗЈН 

572.000,00 1.375,00 1 

Партија 
55. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

450.000,00 / 

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

ЗЈН 

438.999,84 1.434,64 1 

Партија 
56. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 

185.000,00 / / / / / 

Партија 
57. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

130.000,00 

/ 

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

ЗЈН 

116.000,36 1.195,88 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

108.000,00 1.200,00 / 
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Партија 
58. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

185.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

184.800,00 616,00 1 

Партија 
59. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

175.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

174.999,60 1.944,44 1 

Партија 
60. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

175.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

174.880,00 1.093,00 1 

Партија 
61. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

132.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

128.700,00 1.430,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

99.000,00 1.100,00 / 



 

0094-PR-049-JN-01-PR-24 
Страна 32 од 41 

 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Партија 
62. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

200.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

199.800,00 666,00 2 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

168.900,00 563,00 1 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

177.000,00 590,00 / 

Партија 
63. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

176.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

82.800,00 920,00 1 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

144.900,00 1.610,00 2 
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0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

148.000,00 1.650,00 / 

Партија 
64. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

245.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

245.000,00 1.531,00 1 

Партија 
65. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

130.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

129.999,60 1.444,44 2 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

116.000,36 1.195,88 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

108.000,00 1.200,00 / 



 

0094-PR-049-JN-01-PR-24 
Страна 34 од 41 

 
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ОТВОРЕНОМ 

ПОСТУПКУ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Партија 
66. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

185.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

184.800,00 616,00 1 

Партија 
67. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

150.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

149.999,85 810,81 1 

Партија 
68. 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

110.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

98.100,00 1.090,00 / 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

94.500,00 1.050,00 / 
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Партија 
69. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

150.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

149.999,85 810,81 1 

Партија 
70. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

200.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

200.000,50* 571,43 1 

Партија 
71. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

175.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
довољним просторним и техничким 
капацитетом, у складу са ОДОБРЕЊЕМ 
МИНИСТАРСТВА“. Након извршеног 
обиласка локације и просторија у којима је 
планирано извођење обуке, констатовано је 
да просторни и технички капацитет не 
задовољава услове за извођење обуке за 
педикира-маникира, односно није  

обезбеђен исти или бољи пословни простор 
за извођење обуке као и остале техничко –
функционалне карактеристике  и 
опремљеност простора (опрема, алати и 
средства која се користе током обуке). 

Понуда је 
неприхватљива 

175.000,32 497,16 / 

 Партија 
72. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

240.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

240.000,00 3.000,00 2 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

210.000,00 1.750,00 1 
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0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

110.000,00 1.000,00 / 

Партија 
73. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

144.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

118.000,00 1.475,00 2 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

127.200,00 1.060,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

110.000,00 1.000,00 / 
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Партија 
74. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

250.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

189.000,00 2.100,00 1 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

210.000,15 2.164,95 2 

Партија 
75. 

0094-40496-
15/2017 

Установа за КОД „Коста 
Новаковић“, Жупана 
Страцимира бр.9, 32000 
Чачак 

220.000,00 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

198.900,00 2.210,00 / 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

178.200,00 1.782,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

99.000,00 1.100,00 / 
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Партија 
76. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

300.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

285.000,00 2.850,00 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

108.000,00 1.200,00 / 

Партија 
77. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

288.000,00   

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

236.580,00 1.971,50 1 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у 
делу достављања доказа за кадровски 
капацитет „за тумача/преводиоца за знаковни 
језик понуђач доставља сертификат (доказ о 
стеченим стручним компетенцијама за 
обављање послова тумача/преводиоца за 
занковни језик) – није достављен доказ. 

У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које 
конкурише, а који ће бити ангажован након 
утврђивања потребе“ – није попуњен 
податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

110.000,00 1.000,00 / 
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Партија 
78. 

0094-40496-
13/2017 

АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' 
КАТАРИНА КРСТИЋ ПР, ул. 
Ломина бр.59, 32000 Чачак 

315.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

315.000,00 2.100,00 1 

Партија 
79. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

198.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

164.970,00 1.649,70 1 

Партија 
80. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

132.000,00 / 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

129.900,00 1.299,90 1 

Партија 
81. 

0094-40496-
10/2017 

АГЕНЦИЈА ЗА 
ОБРАЗОВАЊЕ 
''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА 
ГРБОВИЋ ПР, ул. Војводе 
Степе бр.44, 32000 Чачак 

220.000,00 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

161.100,00 1.790,00 1 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

/ 

Понуда је 
прихватљива у 
смислу члана 

3. став 1. тачка 
33) ЗЈН 

180.000,00 1.800,00 2 

0094-40496-
17/2017 

''NS PRO GROUP'' Д.О.О., ул. 
Железничка бр. 4, 21000 
Нови Сад 

Није испуњен услов да „понуђач располаже 
одговарајућим кадровским капацитетом“ у делу 
достављања доказа за кадровски капацитет „за 
тумача/преводиоца за знаковни језик понуђач 
доставља сертификат (доказ о стеченим стручним 
компетенцијама за обављање послова 
тумача/преводиоца за занковни језик) – није 
достављен доказ. 
У обрасцу 2 – Кадровски капацитет „понуђач 
попуњава податке о тумачу/преводиоцу за 
знаковни језик за све партије за које конкурише, а 
који ће бити ангажован након утврђивања потребе“ 
– није попуњен податак. 

Понуда је 
неприхватљива 

99.000,00 1.100,00 / 
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Партија 
82. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

250.000,00 / 

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

ЗЈН 

250.000,00 1.000,00 1 

Партија 
83. 

0094-40496-
16/2017 

НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ 
НИШ, ул. Трг Краља Милана 
бр.8, 18000 Ниш 

187.500,00 / 

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

ЗЈН 

186.000,00 1.240,00 1 

Партија 
84. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 

210.000,00 / / / / / 

Партија 
85. 

/ 
За ову партију није 
достављена ни једна понуда 210.000,00 / / / / / 

 
* Додатна средства за Партијe бр. 5 и бр. 70, у износу од 0,70 динара без ПДВ-а (разлика између укупне понуђене цене изабраног 
понуђача за Партију бр. 5 и бр. 70 и процењене вредности Партије бр. 5 и бр. 70), могу се обезбедити из преосталих слободних 
средстава у Финансијском плану Националне службе за запошљавање за 2017. годину, која су расположива на одговарајућој 
апропријацији за предметну набавку (на конту 4712), а у свему у складу са чланом 107. став 4. ЗЈН. 
 
На основу прегледа и изложених чињеница и резултата стручне оцене понуда садржаним у Табели 2. – Стручна оцена понуда, а у 
складу са чланом 107. ст. 2. и 3. ЗЈН, Комисија наручиоца за јавну набавку број 49/17, за набавку услуга образовања и професионалног 
оспособљавања незапослених лица – особа са инвалидитетом, после стручне оцене понуда, констатовала је да је: 
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- понуда понуђача АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА ГРБОВИЋ 
ПР“, ул. Војводе Степе бр.44, 32000 Чачак, број понуде 0094 – 40496 -10/2017 од 
18.07.2017. године, понуда са најнижом понуђеном ценом међу прихватљивим 
понудама за партије бр. 14., 63., 74. и 81, односно једина прихватљива понуда за 
партије бр. 3., 8., 9., 12., 15., 16., 17., 30., 36., 39., 40., 43., 45., 46., 47., 48., 49., 51., 58., 
60., 61., 64. и 66.; 

- понуда понуђача АГЕНЦИЈА ''СВЕТИ САВА'' КАТАРИНА КРСТИЋ ПР“, ул. Ломина 
бр.59, 32000 Чачак, број понуде 0094-40496-13/2017 од 18.07.2017. године, понуда са 
најнижом понуђеном ценом међу прихватљивим понудама за партије бр. 13. и 62., 
односно једина прихватљива понуда за партије бр. 1., 2., 4., 10., 25., 26., 27., 28., 29., 
31., 32., 34., 37., 41., 42., 50., 59. и 78; 

- понуда понуђача „TRIGANO PRIKOLICE“ д.о.о., Јагодинска бб, 34000 Крагујевац, број 
понуде 0094-40496-14/2017 од 18.07.2017. године, једина прихватљива понуда за 
партије бр. 53. и 54.; 

- понуда понуђача ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ'', ул. Трг Краља Милана бр.8, 18000 
Ниш, број понуде 0094-40496-16/2017 од 18.07.2017. године, понуда са најнижом 
понуђеном ценом међу прихватљивим понудама за Партије бр. 6. и 72., односно 
једина прихватљива понуда за партије бр. 5., 7., 24., 35., 52., 55., 57., 65., 67., 69., 70., 
73., 75., 76., 77., 79., 80., 82. и 83, 

те је предложила директору Националне службе за запошљавање да донесе Одлуку о 
додели уговора за горе наведене Партије, за које је констатовано да су испуњени 
услови за доделу уговора, сходно одредби члана 107. ст. 2 и 3. ЗЈН, под условима из 
понуде изабраних понуђача чије су понуде оцењене као прихватљиве и са 
најнижом понуђеном ценом, односно као једине прихватљиве понуде,  у оквиру 
сваке од наведених партија. 
На основу изнетог, а у складу са чланом 108. став 1. ЗЈН, Директор  Сектора за 
материјалне ресурсе прихвата предлог Комисије наручиоца о додели уговора за 
наведене партије, у отвореном поступку јавне набавке бр. 49/17, за набавку услуга 
образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица - особа са 
инвалидитетом, и по овлашћењу директора Националнe службe за запошљавање бр. 
0044-03161-79/2015 од 25.12.2015. године,  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 подноси 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 


