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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ 
Београд, Краља Милутина бр. 8 
Број: 0094-40492-67/2018 
Датум: 12.03.2018. године 
 
На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 

124/12, 14/15 и  68/15 ) 

Национална служба за запошљавање 
(организација за обавезно социјално осигурање) 

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

 
oбјављује 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ 

о закљученим уговорима о јавној набавци, у отвореном поступку јавне набавке број 
49/17 

Предмет набавке: 

Услуге образовања и професионалног оспособљавања незапослених лица – особа 
са инвалидитетом. 
Назив и ознака из Општег речника набавки: 85312510 - услуге професионалне         
рехабилитације. 
 
Уговорена вредност у динарима без ПДВ-а: 
Партија број 3. - 397.800,00; Партија број 4. - 294.000,00; Партија број 6. -  
155.000,40;  Партија број 8. – 204.000,00; Партија број 10. – 189.750,00; Партија број 
12. - 227.700,00; Партија број 13. - 144.000,00; Партија број 17. - 124.920,00; Партија 
број 24. – 116.000,36; Партија број 25. -  129.999,60; Партија број 26. – 129.999,60;  
Партија број 27. - 129.999,60; Партија број 28. – 120.000,00; Партија број 29. – 
120.000,00; Партија број 31. – 199.999,20; Партија број 35. – 111.000,01; Партија 
број 40. - 109.800,00; Партија број 41. – 109.999,80; Партија број 42. – 128.999,70; 
Партија број 45. – 110.880,00; Партија број 47. - 81.000,00; Партија број 57. -  
116.000,36; Партија број 61. – 128.700,00; Партија број 65. - 116.000,36; Партија број 
72. – 210.000,00; Партија број 73. – 127.200,00; Партија број 75. - 178.200,00; 
Партија број 76. – 285.000,00; Партија број 77. – 236.580,00; Партија број 81. – 
161.100,00;  
 
Критеријум за доделу уговора 
Најнижа понуђена цена у оквиру сваке партије. 
 
Број примљених понуда: 
 

У предметном поступку, за наведене партије примљено је укупно 6 понуда. 
 
За Партије бр.: 10., 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 31., 35., 40., 41., 47., 57., 61.,  76. и 
77. примљене су по 2 понуде. 

 
За Партије бр.: 4., 8., 12., 42., 45., 65., 72., 73., 75., и 81., примљене су по 3 понуде. 
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За Партије бр.: 3., 6., и 13., примљене су по 4 понуде. 
 

Највиша и најнижа понуђена цена и највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда 
(у динарима без ПДВ-а), цена по једном наставном часу за планирани број полазника 
- критеријум за доделу уговора): 

Партија број 3. - 9.063,00 (највиша понуђена цена), 1.450,00 (најнижа понуђена цена) и 
4.420,00 (најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда);  Партија број 
4. - 995,00 (највиша понуђена цена), 890,00 (најнижа понуђена цена) и 980,00 (најнижа 
и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 6. - 2.984,00 
(највиша понуђена цена), 1.200,00 (најнижа понуђена цена)  и 1.291,67 (најнижа цена 
код прихватљивих) и 2.400,00 (највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); 
Партија број 8. - 1.240,00 (највиша понуђена цена) и 850,00 (најнижа понуђена цена и 
најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 10. - 
1.000,00 (најнижа понуђена цена) и 1.150,00 (највиша понуђена цена и најнижа и 
највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 12. - 2.760,00 
(највиша понуђена цена), 1.300,00 (најнижа понуђена цена) и 2.530,00 (најнижа и 
највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 13. - 2.132,00 
(највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда) и 
1.600,00 (најнижа понуђена цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); 
Партија број 17. – 1.388,00 (највиша понуђена цена и највиша и најнижа понуђена 
цена код прихватљивих понуда) и 1.290,00 (најнижа понуђена цена);  Партија број 24. 
– 1.195,88 (најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда) и 1.250,00 (највиша понуђена цена); Партија број 25. – 1.444,44 
(највиша понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда) и 1.250,00 (најнижа понуђена цена); Партија број 26. – 1.444,44 (највиша 
понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 
1.250,00 (најнижа понуђена цена); Партија број 27. – 1.444,44 (највиша понуђена цена 
и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 1.250,00 (најнижа 
понуђена цена); Партија број 28. – 1.500,00 (највиша понуђена цена и највиша и 
најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 1.050,00 (најнижа понуђена цена); 
Партија број 29. – 1.500,00 (највиша понуђена цена и највиша и најнижа понуђена 
цена код прихватљивих понуда) и 1.050,00 (најнижа понуђена цена); Партија број 31. – 
833,33 (највиша понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда) и 800,00 (најнижа понуђена цена); Партија број 35. – 1.144,33 (највиша 
понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 
1.100,00 (најнижа понуђена цена); Партија број 40. – 1.220,00 (највиша понуђена цена 
и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 1.100,00 (најнижа 
понуђена цена); Партија број 41. – 1.222,22 (највиша понуђена цена и највиша и 
најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 1.050,00 (најнижа понуђена цена); 
Партија број 42. – 2.200,00 (највиша понуђена цена), 1.433,33 (најнижа и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда) и 1.100,00 (најнижа понуђена цена);  
Партија број 45. – 1.650,00 (највиша понуђена цена), 1.100,00 (најнижа понуђена цена) 
и 1.232,00 (најнижа и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 
47. – 900,00 (најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код 
прихватљивих понуда) и 1.200,00 (највиша понуђена цена); Партија број 57. – 1.195,88 
(најнижа понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда) и 1.200,00 (највиша понуђена цена);  Партија број 61. – 1.430,00 (највиша 
понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 
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1.100,00 (најнижа понуђена цена); Партија број 65. – 1.444,44 (највиша понуђена цена 
и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда) и 1.195,88 (најнижа понуђена 
цена и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 72. – 3.000,00 
(највиша понуђена цена и највиша понуђена цена код прихватљивих понуда), 1.000,00 
(најнижа понуђена цена) и 1.750,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих 
понуда); Партија број 73. – 1.475,00 (највиша понуђена цена и највиша понуђена цена 
код прихватљивих понуда), 1.000,00 (најнижа понуђена цена) и 1.060,00 (најнижа 
понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 75. – 2.210,00 (највиша 
понуђена цена), 1.100,00 (најнижа понуђена цена) и 1.782,00 (најнижа и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда); Партија број 76. – 2.850,00 (највиша 
понуђена цена и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 
1.200,00 (најнижа понуђена цена); Партија број 77. – 1.971,50 (највиша понуђена цена 
и највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда) и 1.000,00 (најнижа 
понуђена цена); Партија број 81. – 1.800,00 (највиша понуђена цена и највиша 
понуђена цена код прихватљивих понуда), 1.100,00 (најнижа понуђена цена) и 
1.790,00 (најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда); 
 
Део или вредност уговора који ће се вршити преко подизвођача: 
Добављачи ће предметне услуге пружати без подизвођача. 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: 
24.08.2017. 
 
Датум закључивања уговора: 
07.03.2018. 
 
Основни подаци о добављачима: 
-  АГЕНЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ''АКАДЕМИЈА'' ДРАГАНА ГРБОВИЋ ПР“, ул. 

Војводе Степе бр. 44, 32000 Чачак, за партије бр.: 3., 8., 12., 17., 40., 45., 47., 61. и 
81.; 

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

- ''НАРОДНИ УНИВЕРЗИТЕТ НИШ'', ул. Трг Краља Милана бр. 8, 18000 Ниш, за 
партије бр.: 6., 24., 35., 57., 65., 72., 73., 75., 76., и 77. 

 
Период важења уговора и околности које представљају основ за измену уговора: 
Уговори су закључени на период од 12 месеци од момента ступања на снагу, односно на 
краћи период од наведеног, уколико вредност извршених услуга по истим достигне износ 
укупне уговорне вредности, чиме уговори престају да важе.      
Цене и остали елементи уговора су непроменљиви.   
 
 

                                                                                                      Директор  Сектора за  
                                                                                                      материјалне  ресурсе 
                                                                                                         Милош Регељац      

  


