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           У складу са чланом 108  Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени 

понуда број 441 од 25.01.2019. године Комисије за јавну набавку наручиоца Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак, у поступку јавне 

набавке мале вредности чији су предмет услуге бр.2/2019 Услуге предавача енглеског језика за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ 

Чачак (на период од једне године), доносим 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

          Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак, Немањина бб, ПИБ: 108245246 МБ: 17833626 као наручилац у поступку јавне 

набавке мале вредности чији су предмет услуге бр.2/2019 Услуге предавача енглеског језика за потребе Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак (на период од једне године) уговор о јавној набавци додељује групи понуђача „Akademija Oxford-Agent“ ДОО, ул. 

Кнегиње Милице 21/8, Јагодина, ПИБ:107224269, МБ:20758546 и Установи за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, 

ул.Жупана Страцимира 9, Чачак, ПИБ:101290517, МБ:07182724, према заједничкој понуди бр.III-010/2019 од 18.01.2019. године, са 

укупном понуђеном ценом за тражене услуге од 697.950,00 динара без ПДВ-а, односно 837.540,00 динара са ПДВ-ом и са начином плаћања 

на месечном нивоу током девет месеци, у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за извршене услуге. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

     Наручилац је дана 11.01.2019. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке бр. 124/1 у поступку јавне набавке мале вредности 

(члан 39. ЗЈН, СЛ. Гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Услуге предавача енглеског језика за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак 

(на период од једне године) чији су предмет услуге, ради доделе уговора о јавној набавци.    

             Редни број јавне набавке:  2/2019 

     План набавки: 1.2 Услуге– 1.2.2 Услуге предавача енглеског језика  

     Процењена вредност јавне набавке: 700.000,00 динара без ПДВ-а 

     Подаци о апропријацији у буџету,односно финансијском плану: економска класификација 4239, број апропријације 413.  

     Назив и ознака из општег речника набавке: 80110000-услуге предшколског васпитања 80580000 организовање течајева за учење језика 

     Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних набавки (www.portal.ujn.gov.rs) 11.01.2019. године. 

       У позиву за подношење понуда, одређен је рок за подношење понуда до 21.01.2019. године у 12 часова. 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
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       Благовремено, одн. до истека рока за подношење понуда, поднета је једна понуда:  
Р. 

Бр. 

Број под којим је понуда 

заведена 

Назив и седиште понуђача Датум и час пријема 

1. 299 Заједничка понуда групе понуђача: 

1.Носилац посла: „Akademija Oxford-Agent“ ДОО,ул. Кнегиње Милице 21/8, Јагодина, 

ПИБ:107224269, МБ:20758546 

2.Члан групе: Установа за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, 

ул.Жупана Страцимира 9,Чачак, ПИБ:101290517, МБ:07182724 

 

21.01.2019.године 

 

11:42 часова 

      Неблаговремених, измењених и опозваних понуда није било. 

      Комисија за јавну набавку је приступила јавном отварању понуда 21.01.2019.  године у 12:15 часова и констатовала је следеће: 

      Група понуђача „Akademija Oxford-Agent“ ДОО, ул. Кнегиње Милице 21/8, Јагодина, ПИБ:107224269, МБ:20758546 и Установа за културно образовну 

делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9,Чачак, ПИБ:101290517, МБ:07182724 поднели су заједничку понуду бр.III-010/2019 од 

18.01.2019. године са укупном понуђеном ценом за тражене услуге од 697.950,00 динара без ПДВ-а, односно 837.540,00 динара са ПДВ-ом, роком важења 

понуде од 60 (шездесет) дана и са начином плаћања на месечном нивоу током девет месеци, у року од 45 дана од дана испостављања фактуре за извршене 

услуге. Табеларни приказ понуде је следећи:  

Н А З И В 

Цена услуге 

месечно (без 

ПДВ-а) у 

динарима 

Цена услуге 

месечно (са 

ПДВ-ом) у 

динарима 

Број 

месеци 

 

Укупна цена 

услуге  

(без ПДВ-а) у 

динарима 

Стопа 

ПДВ-а у 

динарима 

Износ  

ПДВ-а у 

динарима 

Укупна цена 

услуге  

са ПДВ-ом у 

динарима 

Услуге предавача енглеског језика за 

потребе Предшколске установе „Моје 

детињство“ Чачак за 2019. годину (9 месеци) 

77.550,00 

 

93.060,00 9 697.950,00 

 

20% 

 

139.590,00 837.540,00 
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     Комисија је констатовала и присутност документације тражене позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом за ову јавну набавку. 

     Заједничка понуда бр.III-010/2019 од 18.01.2019. године групе понуђача Akademija Oxford-Agent“ ДОО, ул. Кнегиње Милице 21/8, Јагодина, 

ПИБ:107224269, МБ:20758546 и Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9,Чачак, 

ПИБ:101290517, МБ:07182724 садржи изјаву понуђача да су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре Републике 

Србије што је и потврђено претрагом података од стране Комисије за јавну набавку. Установа за културно образовну делатност „Коста 

Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9,Чачак има активан статус у Регистру понуђача у који је уписана 03.09.2015. године Решењем 

Агенције за привредне регистре БПН 3588/2015. „Akademija Oxford-Agent“ ДОО, ул. Кнегиње Милице 21/8, Јагодина има активан статус у 

Регистру понуђача у који је уписана 11.09.2014. године Решењем Агенције за привредне регистре БПН 4376/2014. Тиме су понуђачи доказали 

испуњеност обавезних услова из чл.75 ст.1 тач.1-4 Закона о јавним набавкама и конкурсне документације, обзиром да је чл.78 ст.5 предвиђено да 

лице које уписано у регистар понуђача није дужно да приликом  подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, а понуда садржи и 

изјаве о поштовању обавеза по чл.75. ст.2 ЗЈН оба члана групе понуђача. Чланом 81 ст.2 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом 

је предвиђено да је обавезне услове из чл.75 ст.1 тач.1-4 Закона о јавним набавкама обавезан да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а 

додатне услове испуњавају заједно. Заједничка понуда бр.III-010/2019 од 18.01.2019. године садржи и: фотокопију дипломе о стеченом високом 

образовању Филолошког факултета Универзитета у Београду Лазовић (Милана) Вере рођене 13.09.1971. године- група енглески језик и 

књижевност, редни број из евиденције о издатим дипломама 204531 од 10.04.2001. године; потврду Установе за културно образовну делатност 

„Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9,Чачак којом се потврђује да је Вера Лазовић ЈМБГ:1309971787826 у последњих 6 година била 

ангажована на пословима предавача енглеског језика и књижевности за децу предшколског узраста од 3 до 6 година; фотокопију дипломе о 

стеченом високом образовању Филолошког факултета Универзитета у Београду Басарић (Петра) Милице рођене 22.03.1980. године -  група 

енглески језик и књижевност, редни број из евиденције о издатим дипломама 206890 од 15.06.2004. године; потврду Установе за културно 

образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9,Чачак којом се потврђује да је Милица Басарић ЈМБГ:2203980787821 у 

последње 3 године била ангажована на пословима предавача енглеског језика и књижевности за децу предшколског узраста од 3 до 6 година; 

фотокопију дипломе о стеченом високом образовању Филолошког факултета Универзитета у Београду Марине (Бранка) Гавриловић рођене 

28.03.1982. године -  група енглески језик и књижевност, редни број из евиденције о издатим дипломама 209701 од 15.03.2007. године; потврду 

Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9,Чачак којом се потврђује да је Марина Гавриловић 

ЈМБГ:2803982787818 у последње 2 године била ангажована на пословима предавача енглеског језика и књижевности за децу предшколског 

узраста од 3 до 6 година; изјаву члана групе понуђача Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана 
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Страцимира 9,Чачак дату под пуном материјалном и кривином одговорношћу да је у последње две године пружала услуге курсева енглеског 

језика у предшколским установама „Радост“ Чачак, „Моје детињство“ Чачак и „Мимиленд“ Чачак.Тиме су понуђачи доказали испуњеност 

додатних услова у погледу кадровског и пословног капацитета, односно радног искуства са децом предшколског узраста предвиђене конкурсном 

документацијом, а у вези са чл.76 ст.2 Закона о јавним набавкама. Заједничка понуда бр.III-010/2019 од 18.01.2019. године садржи и Споразум 

групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди за ЈНМВ 2/2019 чији је наручилац Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак од 18.01.2019. 

године који садржи податке предвиђене чл. 81 ст.4 Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом, и којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке као и опис послова сваког од чланова групе. Члан групе Akademija Oxford-

Agent“ ДОО, ул. Кнегиње Милице 21/8, Јагодина, овлашћен да буде носилац посла,обезбеђује координацију послова и стара се о реализацији 

уговора, подноси понуду за ову јавну набавку, у име групе потписује уговор о јавној набавци, даје средство обезбеђења, издаје рачун за извршене 

услуге и прима уплате, а члан групе Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9, обезбеђује 

технички и кадровски капацитет и план и програм рада, 

     Комисија је приступила рачунској контроли и утврдила да рачунских грешака у понуди није било. 

      Поступак јавног отварања понуда је завршен у 12:26 часова, што је и констатовано у Записнику који је потписан од стране чланова Комисије за јавну 

набавку. 

      Обзиром да је представник групе понуђача- Установе за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9,Чачак 

присуствовао јавном отварању понуда, Наручилац је предао представнику копију Записника одмах након завршетка јавног отварања понуда, што је и 

констатовано у самом записнику који је потписан од стране овлашћеног представника и чланова Комисије. 

     По окончању поступка отварања, прегледа и стручне оцене понуда, Комисија констатује да је заједничка понуда бр.III-010/2019 од 18.01.2019. 

године групе понуђача „Akademijе Oxford-Agent“ ДОО, ул. Кнегиње Милице 21/8, Јагодина, ПИБ:107224269, МБ:20758546 и Установе за културно образовну 

делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9, Чачак, ПИБ:101290517, МБ:07182724 прихватљива јер испуњава све услове тражене позивом за 

подношење понуда и конкурсном документацијом, није одбијена због битних недостатака, одговарајућа је и не ограничава нити условљава права наручиоца и 

укупна понуђена цена за услуге тражене конкурсном документацијом не прелази износ процењене вредности ове јавне набавке.  
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     Обзиром да примена критеријума за доделу уговора „најнижа понуђена цена“ подразумева поређење укупних цена услуга у поднетим 

прихватљивим понудама, а поднета је само једна понуда за коју је након прегледа и стручне понуде утврђено да је прихватљива, Комисија за јавну 

набавку у Извештају о стручној оцени понуда бр.441 од 25.01.2019. године је изнела мишљење да су за јавну набавку услуга бр. 2/2019 Услуге 

предавача енглеског језика за потребе Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак (на период од једне године) испуњени услови за доделу 

уговора и предложила директору наручиоца да уговор о јавној набавци додели групи понуђача „Akademiji Oxford-Agent“ ДОО, ул. Кнегиње Милице 

21/8, Јагодина, ПИБ:107224269, МБ:20758546 и Установи за културно образовну делатност „Коста Новаковић“ Чачак, ул.Жупана Страцимира 9, Чачак, 

ПИБ:101290517, МБ:07182724 , у свему према поднетој заједничкој понуди бр.III-010/2019 од 18.01.2019. године са укупном понуђеном ценом за тражене 

услуге од 697.950,00 динара без ПДВ-а, односно 837.540,00 динара са ПДВ-ом и са начином плаћања на месечном нивоу током девет месеци, у року од 45 дана 

од дана испостављања фактуре за извршене услуге. Споразумом групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди за ЈНМВ 2/2019 чији је наручилац 

Предшколска установа „Моје детињство“ Чачак од 18.01.2019. године предвиђено је да члан групе „Akademija Oxford-Agent“ ДОО, ул. Кнегиње Милице 21/8, 

Јагодина буде носилац посла, у име групе потпише уговор о јавној набавци и да средство обезбеђења за добро извршење посла. 

      У складу са изнетим, директор Предшколске установе „Моје детињство“ Чачак прихватио је предлог дат у Извештају о стручној оцени понуда, 

па је на основу чл.108 Закона о јавним набавкама одлучено као у диспозитиву. 

 

      У случају када је поднета само једна понуда у поступку јавне набавке, наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чл. 112. ст. 2. тач. 5. Закона о јавним набавкама.   

 

      Упутство о правном средству: Против ове одлуке се може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. Захтев за заштиту права се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

 

                                                                                                                                                                                              ДИРЕКТОР                                   

                                                                                                         Сузана Симеуновић 

                                                                                                           _________________________



                                                         Република Србија 

                                         Предшколска установа „Моје детињство“ 

                                         Улица Немањина бб,Чачак 

                                         Број: 442 

                                         Датум:25.01.2019. године 

                                         pu.mojedetinjstvo@gmail.com 
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