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                    Република Србија 
  МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ        
                        ПОСЛОВА 
Сектор за материјално - финансијске послове 
               07 број 404-ЈН-296/18-9 
                     12.04.2019. године 
                        Б е о г р а д 
 
 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 
68/15), Извештаја о стручној оцени понуда 07 број 404-ЈН-296/18-08 од 04.04.2019. године у  поступку 
јавне набавке мале вредности  услуга - Oбука за JAVA програмирање - основни курс, за потребе 
Министарства унутрашњих послова, ЈН 296/18, доносим 

 
 

О Д Л У К У 
о додели уговора у поступку  

 
 

1. ДОДЕЉУЈЕ СЕ уговор o јавној набавци услуга - Oбука за JAVA програмирање - основни курс, за 
потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 296/18, групи понуђaча „AKADEMIJA OXFORD-
AGENT“, д.о.о, Јагодина, Књегиње Милице 21/8 и Агенција Англијан ОБЦ Јелена Рајић ПР, 
Јагодина, Насеље Липар бб на износ процењене вредности од 1.700.000,00 динара без ПДВ-а 
(укупна вредност понуде  понуђача према оквирним количинама износи  149.000,00 динара без ПДВ-а). 

 
2. Одлука ступа на снагу даном правноснажности. 

 
3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Министарства, у року од три 

дана од дана њеног доношења.  

О б р а з л о ж е њ е 
 
I 

             
1. На основу члана 39. Закона о јавним набавкама, Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга, 

07 број 404-ЈН-296/18-02 од 31.12.2018. године, Министарство унутрашњих послова, као Наручилац, 
спровело је поступак јавне набавке мале вредности  услуга - Oбука за JAVA програмирање - основни курс, 
за потребе Министарства унутрашњих послова, ЈН 296/18. 
 

2. Процењена вредност предметне јавне набавке је 1.700.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
      Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 
 
3. Средства за реализацију ове набавке обезбеђена су у Плану извршења буџета МУП-а за 2018. годину, 

економска класификација 4233. 
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4.  Рок за подношење понуда био је 05.03.2019. године до 10:00 часова. 
 
5.  Благовремено је  понуду  доставио  следећи понуђач: 
 

1. Група понуђача „AKADEMIJA OXFORD-AGENT“, д.о.о, Јагодина, Књегиње Милице 21/8 и 
Агенција Англијан ОБЦ Јелена Рајић ПР, Јагодина, Насеље Липар бб; 

 
   6.  Поступак отварања понуда спроведен је дана  је 05.03.2019. године, са почетком у 13:00,  и окончан  
истог дана у 13:11  часова.  
 

 
II 

 
                                                        ПРЕГЛЕД ПОНУДЕ  

 
 

              Након разматрања понуде Комисија је утврдила следеће: 
 

1) Да је понуда групe понуђача „AKADEMIJA OXFORD-AGENT“, д.о.о, Јагодина, Књегиње 
Милице 21/8 и Агенција Англијан ОБЦ Јелена Рајић ПР, Јагодина, Насеље Липар бб, 07-404-ЈН-
296/18-6 од 05.03.2019. године по понуђеној цени од 149.000,00 динара без ПДВ-а  прихватљива, у складу 
са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН–а. 
        
   Група понуђача „AKADEMIJA OXFORD-AGENT“, д.о.о, Јагодина, Књегиње Милице 21/8 и 
Агенција Англијан ОБЦ Јелена Рајић ПР, Јагодина, Насеље Липар бб, доставила је заједничку понуду.  
 
          Понуда је благовремена, тј. пристигла је дана 05.03.2019. године у 09:14 часова. Понуђенe су следеће 
цене и услови набавке: 
 

 УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ: 149.000,00 динара без ПДВ-а; 

 КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ: најнижа понуђена цена. 

 ВРЕДНОСТ УГОВОРА: Уговор се закључује на износ процењене вредности набавке. Обавезе које 
доспевају у наредној буџетској години биће реализовани највише до износа средствава који за ту 
намену буду одобрени у тој буџетској години. 

 МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ:  Учионица добављача на територији града Београда. 

 РОК И ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА: У року не дужем од 12 месеци по потписивању 
Уговора. Услуга ће бити извршена у целости. Трајање обуке не може бити краће од 40 часова. 

 ТРАЈАЊЕ УГОВОРА: уговор се закључује на период до годину дана или важи до финансијске 
реализације у зависности који услов пре наступи. 

 ЗАХТЕВИ КОЈИ СЕ ОДНОСЕ НА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Добављач је дужан да приликом пружања услуга које су предмет набавке, примењује све потребне 

мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник 

РС“ број 101/2005). 

 КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ 

Понуђач мора бити упознат са важећим позитивним прописима, стандардима и техничким условима 

који важе у Републици Србији. Понуђач је у обавези да поштује све позитивне законске одредбе које 

се односе на предмет јавне набавке. Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета 

јавне набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима, обавезним 
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стандардима, правилима струке које важе за ту врсту услуга и радова. 

 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: 90 дана од дана отварања понуде. 
 

        Како је понуда групе понуђача „AKADEMIJA OXFORD-AGENT“, д.о.о, Јагодина, Књегиње 
Милице 21/8 и Агенција Англијан ОБЦ Јелена Рајић ПР, Јагодина, Насеље Липар бб, испунила све 
захтеве Наручиоца у складу са одредбама члана 3. став 1. тачка 33. ЗЈН оцењена је  као прихватљива. 

 
III 

 
                 У  поступку јавне набавке мале вредности  услуга  - Oбука за JAVA програмирање - основни курс, 
ЈН 296/18, Наручилац је прибавио следећу прихватљиву  понуду групе  понуђача „AKADEMIJA OXFORD-
AGENT“, д.о.о, Јагодина, Књегиње Милице 21/8 и Агенција Англијан ОБЦ Јелена Рајић ПР, 
Јагодина, Насеље Липар бб, 07 број 404-ЈН-296/18-06 од 05.03.2019. године по понуђеној цени у износу од 
149.000,00 динара без ПДВ-а 
 

 

Прихватљиву понуду Комисија је оцењивала применом критеријума најнижа понуђена цена. 

 
IV 

                         
           На основу наведеног помоћник министра – начелник Сектора додељује уговор у поступку јавне 

набавке мале вредности услуга – Oбука за JAVA програмирање - основни курс, за потребе Министарства 

унутрашњих послова, ЈН 296/18 групи понуђача „AKADEMIJA OXFORD-AGENT“, д.о.о, Јагодина, 

Књегиње Милице 21/8 и Агенција Англијан ОБЦ Јелена Рајић ПР, Јагодина, Насеље Липар бб, на 

износ процењене вредности предметне набавке од 1.700.000,00 динара без ПДВ-а (укупна вредност понуде  

понуђача према оквирним количинама износи  149.000,00 динара без ПДВ-а). 

 
       На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву ове Одлуке. 
 
 

Поука о правном леку: 
 
Против ове одлуке може се поднети захтев за заштиту права у року од 5 (пет) дана од дана објаве Одлуке 
на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, сходно члану 149. став 6. Закона о јавним 
набавкама.       

                                
 
                                                                                                ПОМОЋНИК МИНИСТРА 
                                                                                                    НАЧЕЛНИК СЕКТОРА  
  
 
                                 Жељко Веселиновић        


