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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР ЗА ОБУКЕ У ПРОФЕСИОНАЛНИМ 
И РАДНИМ ВЕШТИНАМА 
Број: 404-243/2017 - 11 
Дана: 13.11.2017. године  
Нови Сад  
 

У складу са чланом 116. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласниик 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама, 
Нови Сад, Индустријска бр. 3, ПИБ: 106727437, Матични број: 08919160, објављује: 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 
 

Назив, адреса и интернет страна наручиоца: Едукативни центар за обуке у 
професионалним и радним вештинама, Нови Сад, (www.centar.edu.rs), Индустријска бр. 3, 
21000 Нови Сад, ПИБ: 106727437, Матични број: 08919160. 
 

Врста наручиоца: остало образовање. 
 
Предмет набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 
Јавна набавка мале вредности број: ЈНМВ – 8/2017, за набавку услуга провајдера 

за обуке, према називу и ознаци из општег речника набавки: 80500000 – услуге обуке. 
 
Уговорена вредност: обука за личног пратиоца детета – 79.992,00 динара без 

ПДВ-а. 
 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена. 
 

            Број примљених понуда: једна. 
 
Највиша и најнижа понуђена цена: Највиша понуђена цена је 79.992,00  динара 

без ПДВ-а, такође и најнижа понуђена цена је 79.992,00 динара без ПДВ-а по једном 
радном часу. 
 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда: Највиша 
понуђена цена је 79.992,00  динара без ПДВ-а, такође и најнижа понуђена цена је 
79.992,00 динара без ПДВ-а по једном радном часу. 
 

Део или вредност уговора која ће се извршити преко подизвођача:  Нема 
 
Датум доношења одлуке о додели уговора: Дана 09.11.2017. године је донета 

одлука о додели уговора. 
 
Датум закључења уговора: 10.11.2017. године. 
 

Основни подаци о извршиоцу услуга: Катарина Мајкић пр Агенција за едукацију „PLAY 
CENTAR“, са седиштем у Новом Саду, Бановић Страхиње 18/241, кога заступа Катарина 
Мајкић (у даљем тексту:  Понуђач), рачун број: 125-1827188-05 код Piraeus Bank ad, 
матични број: 64331604, ПИБ: 109650866 
            

Период важења уговора: до 31.12.2017. године. 
 
            Околности које представљају основ за измену уговора:  није било. 
 

                      ДИРЕКТОР  
 
                                                       Ђурађ Милановић 

http://www.izjzv.org.rs/

