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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 НЕМАЧКОГ 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 02/2015 

 

Уговор се додељује понуђачу  NS PRO GROUP ДОО Нови Сад, Јеврејска 22, понуда број: 

2365/3340 од 07.08.2015. године, код наручиоца заведена под бројем: 125-404-190/2015-3 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-

404-190/2015-01-1. 

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: 

125-404-190/2015-01-5 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 немачког 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 716.060,00  динара без обрачунатог ПДВ.  

 
2. Подаци из плана набавки који се односе на предметну јавну набавку: 

1) Курс немачког 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 учествовало је 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. Akademija Oxford-Agent ДОО Јагодина, 

Књегиње Милице 21,  

/ / 

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. 

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

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“ не 

садржи податке о дужини трајања курса и броју школских часова. 
- Приложена потврда купца „Организација потрошача Пирот“ се односи на курс енглеског 

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

енглеског језика и 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 783.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
9. Критеријум за доделу уговора: 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.  
 

10. Ранг листа прихватљивих понуда применом критеријума за доделу уговора: 
 

Р.Бр. Назив и седиште понуђача/шифра понуђача Понуђена цена (без ПДВ-а) 

1. NS Pro Group ДОО Нови Сад, Железничка 4. 441.000,00 



Akademija Oxford-Agent AOO Jaro4nua, Kruerrrue Munuq.e 2!. s39.550,00

Academy .QOO Hoer Ca4, Jeepejcxa 22, 579.915,00

11. floHyfau rojeu ce 4o4eruyje yroBop:
Kourcuja roxcraryje 4a je xajnoeorunrja noHyAa nonyfaua NS Pro Group .{OO Hoen Ca4, XeaesHilqKa
4. re npe4naxe Hapyqhouy 4a beMy AoAen[ yroBop,

12. f1o4r:aoba,l: /

Ha ocHoay h3Heror/ oArryqeHo je rao y Ahcno3vrtlBy, ,

NOYKA O NPABHOM IEKY:
flporra oBe o4nyKe nouyfav Moxe noAHerh 3axreB 3a 3aurilTy npaBa y poKy oA ner AaHa oA AaHa FbeHor
nprjema,3axres ce no4Hoct4 Peny6nuvrcoj rovucvrju 3a 3aurhry npaBa y nocrynllrMa jaeHrx na6aeru, a
npe4aje Hapyqholly,

.{ocrae rru :

1. AOO EusFr4c ara4ennja rll-l Hhu, !apa flyr.r.rana 54-72,
2. Akademija Oxford-Agent flOO Jaro4rana, Kruerube Munn4eZ!,
3. NS Pro Group flOO HoeI CaA, Xe.nesHhqra 4.
4. Academy AOO HoBh Ca4, Jeepejcra 22.


