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ДАТУМ: 12.08.2015. године 

 

 

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ број 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

доносим  

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ – КУРС ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА У 

2015/2016 ГОДИНИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У ПОКРАЈИНСКОЈ ВЛАДИ, СЕКРЕТАРИЈАТУ 

ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ, СЛУЖБАМА И УПРАВАМА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ, ОРГАНИМА 

ПОКРАЈИНСКЕ УПРАВЕ (ПОКРАЈИНСКИМ СЕКРЕТАРИЈАТИМА И ПОКРАЈИНСКИМ ПОСЕБНИМ 

УПРАВНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА) И СКУПШТИНИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

Редни бр. ЈНМВ 01/2015 

 

Уговор се додељује понуђачу Academy ДОО Нови Сад, Јеврејска 22, понуда број: 62/2015 од 

07.08.2015. године, код наручиоца заведена под бројем: 125-404-189/2015-04 од 07.08.2015. 

године. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Наручилац је дана 16.07.2015. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке број: 125-

404-189/2015-01-1. 

Позив за подношење понуде објављен је на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 

дана 24.07.2015. године. 

Након спроведеног поступка отварања понуда и сачињавања Записника о отварању понуда број: 

125-404-189/2015-01-5 од 07.08.2015. године, Комисија за јавну набавку (даље: Комисија) је 

приступила стручној оцени понуда, датој у Извештају од 11.08.2015. године. 

У Извештају о стручној оцени понуда Комисија је констатовала следеће: 

 

1. Предмет и процењена вредност јавне набавке: 

Предмет јавне набавке мале вредности је набавка услуге – курс енглеског језика у 2015/2016. 
години за запослене у Покрајинској влади, Секретаријату покрајинске владе, Службама и Управама 

покрајинске владе, Органима покрајинске управе (Покрајинским секретаријатима и Покрајинским 
посебним управним организацијама) и Скупштини Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 

у Покрајинским органима). 

Назив и ознака из општег речника набавки Организовање течајева за учење језика - 80580000. 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

Процењена вредност јавне набавке је 1.463.940,00 динара без обрачунатог ПДВ. 
  

2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 
1) Курс енглеског језика у 2015/2016. години за запослене у Покрајинским органима, економска 

класификација 423311 - Услуге образовања и усавршавања запослених, спроводи се поступак јавне 

набавке мале вредности. 
 

3. Одступања од плана набавки са образложењем: није било одступања. 

 

4. Разлози и околности које оправдавају примену поступка мале вредности: 



 

 

 

У складу са чланом 39. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12 и 14/2015) 

за набавку истоврсних добара, услуга и радова чија је укупна процењена вредност на годишњем 
нивоу нижа од 3.000.000,00 динара, примењује се поступак јавне набавке мале вредности. Збир 

свих набавки са економске класификације 423311- Услуге образовања и усавршавања запослених у 

Служби за управљање људским ресурсима у 2015. години износи мање од 3.000.000,00 динара. 
 

5. Основни подаци о другом наручиоцу са којим се спроводи поступак јавне набавке: / 
 

6. У поступку јавне набавке учествовала су 4 понуђача. 
 

7. Основни подаци о понуђачима: 

 

Р.бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Назив и седиште 

понуђача из групе 

понуђача 

Назив и седиште 

подизвођача 

1. ДОО Бизнис академија ЛЦ Ниш,Цара Душана 

54-72 

/ / 

2. Ђуро Салај АД Београд, Немањина 28.  / / 

3. NS Pro Group ДОО Нови Сад, Железничка 4. / / 

4. Academy ДОО Нови Сад, Јеврејска 22. / / 

 
8. Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:/ 

 
Понуда понуђача ДОО Бизнис академија ЛЦ Ниш, Цара Душана 54-72, одбијена је из разлога: 

понуђач није доставио изјаву којом потврђује да испуњава услове у погледу техничког капацитета, 

односно да поседује неопходну опрему за извођење наставе. Понуђач није благовремено омогућио 
увид у пословне просторије а како би наручилац проверио да ли понуђач располаже са довољно 

учионица неопходних за несметано одвијање наставе, а што је у супротности са чланом 93. став 1. 
ЗЈН.  

Прегледом достављених доказа којима се доказује испуњеност услова у погледу пословног 
капацитета констатовано је следеће: 

- Приложена потврда купца „Савез Удружења привредника и кластера југоисточне Србије“ 

односи се на обуку из немачког језика, за 20 полазника. Потврда не садржи податке о дужини 
трајања курса и броју школских часова. 

- Приложена потврда купца „Организација потрошача Пирот“ не садржи податке о дужини 
трајања курса и броју школских часова. 

- Приложена потврда купца „Опште удружење предузетника Пирот“ не садржи податке о 
дужини трајања курса и броју школских часова. 

Понуђач уз понуду није доставио ОП образац лица овлашћеног за заступање. 

Понуђена цена износи 956.800,00 динара без ПДВ-а. 
 

Понуда понуђача Ђуро Салај АД Београд, Немањина 28, одбијена је из разлога: понуђач није 
доставио изјаву којом потврђује да испуњава услове у погледу техничког капацитета, односно да 

поседује неопходну опрему за извођење наставе.  
Прегледом достављених доказа којима се доказује испуњеност услова у погледу пословног 

капацитета констатовано је следеће: 

- Из приложене потврде купца „Народна банка Србије“ не може се утврдити да је понуђач 
извршио услугу наставе енглеског језика.  

- Понуђач није доставио доказе да је у последњих 6 година за најмање 2 различита правна 
лица обављао организовану наставу за одрасле – пословни енглески језик. 

Понуда је неприхватљива јер је понуђач понудио цену која прелази износ процењене вредности 
јавне набавке. 



Koncraryjeuo 4a je Kouucrja nphnhKoM pa3MarpaFba
re je crora npilMeHrna o4pe46e qnaHa 93. 3arcona
MepoAaBHa je4rnrvna qeHa.

noHyAe yBh.q,ena 4a je 4ouno .4o paqyHcKe rpeulKe,
o jaenru Ha6aercar,ta H cra.na Ha craHoBt4ulre 4a je

flonyfena qeHa h3Hoct'r 3'091'200,00 4ruapa 6es l-l.QB-a. Llena noje.4r4HaqHo no nora3Hilry aa je4an
ceMecrap 6es o6pauyHaror f1,{B-a v3Hoct^ 16.900,00 AHHapa. 

'

Kouucrja je oa nouyfaua NS Pro Group floo Hoan ca4, )l(ene3HnqKa 4, rpaxrna AoAarHao6jaulruerua y norneAy hcnylbaBaFba KaApoBcKor Kanallhrera/ a y cKnaAy ca qnaHoM 93.3JH. Ilonyfav yoAroBopy nrje 4ocraeho BarbaHe AoKa3e 4a hcnyrbaBa yc;roBe y norneAy KaApoBcKor KanallilTera/ Tj. AaHa 4aH o6jaeruraarsa jaeue Ha6aere ht"ra Hajuarue 5 sanocaeHhx/ oAHocHo paAHo aHraxoBaHhxnpo$ecopa eHffecKor jesrra r<ojra rr'lajy uajualre rph ro.quHe paAHor hcKycrBa y crpyLlnt a 04 Toranajmarue je4uy ro4rny paAHor ilcKycrBa noAyqaBaFba rpyne oApacnhx nocnoBHh eHr.necKh jesrr. croraje Kourcrja crana Ha craHoBhlrre 4a noHyf au Hrje 4orasao'ia ,cny*aBa .q,oAarHe yc.noBe y norneAy
KaApoBcKOF KanaLlhTera, re ce FberoBa noHyAa y cKnaAy ca LlnaHoM 106. raqra 2 o46vrja.Ilouyfena LleHa u3Hoct4 7g9.OZO,OO AhHapa 6ea flflB-a.

9. KpureprajyM 3a Ao4eny yroBopa:
Kpnreprjyu 3a AoAeny yroBopa je najurxa nouyfeHa qeua,

10' PaHrflhcra nphxBarrbhBhx noHv.aa nphMeHoM rprareprjyma 3a Aoaeny yroBopa:

11. tlonyf av rojem ce 4o4e.ruyje yroBop:
Kourcuja roncraryje 4a je najnosoftHnja noHyAa noHyfava Academy floO Hoera Ca4, Jeepejcra 22,re
npeAnaxe Hapyqnoqy 4a FbeMy AoAenh yroBop,

12, flo4raaoba,t: /

Ha ocnoey h3Heror/ oAnyqeHo je rao y AncnolnrvBy.

NOYKA O NPABHOM.[EKY:
flporra oBe oAnyKe nonyfau Moxe noAHeril 3axreB 3a 3aurhry npaBa y poKy oA nerAaHa o.qAaHa FbeHor
npnjeua' 3axree ce noAHocl4 Peny6nrurcojrovtncuju 3a 3aurrry npaBa y nocrynqilMa jaeHrx Ha6aercr, a
npe4aje Hapyqhoqy,

.{ocrae rru :

1. AOO EhsHr4c ara4euNja ILI Hr,ru,Llapa Aywana S4-72
2, bypo Canaj A,{ 6eorpa4, Hevaruuna 28.
3. NS Pro Group AOO Hoeu Ca4, XeaesFl4qxa 4.
4. Academy flOO Hoera Ca4, Jeapejcra 22.

P.5p, Hashe h cegilulre noHyf ava/uraspa noHyfaua flouyfeHa qeHa (6es nflB-a)

1. Academy.{OO Hoera Cag, Jeepejcxa 22. 1.093.696,00

na Melviriger MajoroS)


