
 1 

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА 
ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ -  
НИШ 

Париске Комуне бб, 18000 Ниш, Србија 
Тел:+381 18 202 300; Факс:+381 18 202 420 

info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs 
т.р. 840-842668-41; ПИБ 103895510 

 

REGIONAL CENTER FOR 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF 
EMPLOYEES IN EDUCATION, NIŠ 
Pariske Komune bb, RS-18000 Niš, Serbia 
Phone:+381 18 202 300; Fax:+381 18 202 420 
info@rcnis.edu.rs; http://www.rcnis.edu.rs 

 
 

 
 
 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

услуга ангажовања Лазара Велимировића за реализацију 50 радионица 
у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ниш 

 
 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТИПКУ  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
ЈАВНА НАБАВКА број: 27/2015 

 
 

КАО НАЈПОВОЉНИЈА ИЗАБРАНА ЈЕ ПОНУДА: 
 
 

Назив понуђача 

Лазар Велимировић 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 17.12.2015. године на порталу Управе за јавне набавке и на својој 
интернет страни објавио Обавештење о покретању поступка и одговарајућу конкурсну 
документацију. 
 
До истека рока за подношење понуда (18.12.2015. до 13:00 часова), на адресу наручиоца 
приспела је понуда: 
 
 

Ред. 
бр. Назив понуђача Датум пријема 

понуде  
Број под којим 

је понуда 
заведена 

1. Лазар Велимировић 18.12.2015. 292 

 
 
 
Након спроведеног отварања понуда Комисија за јавне набавке је приступила стручној 
оцени понуда и сачинила Извештај о истој. 
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У Извештају о стручној оцени понуда бр. 900 од 18.12.2015. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 
 

 
1) Предмета јавне набавке:  

Предмет јавне набавке је услуга ангажовања Лазара Велимировића за реализацију 50 
радионица  у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ниш. 
 
 
2) Подаци о јавној набавци: 

- Редни број јавне набавке 27/2015 

- Општи речник набавке: 79951000 – Услуге организовања семинара. 

- Процењена вредност ове Јавне набавке је:  450.000,00 динара. 
 

 

        -  Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за 
подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама је 
следећи:  
 
Регионални центар организује радионице за упознавање основаца са савременим 
методама креирања андроид мобилних апликација прилагођених најмлађем узрасту. 
Кроз овакву радионицу ће проћи 50 одељења – по 5 одељења из сваке основне 
школе са територије нишке Општине Медијана. Радионице за једно одељење ће 
трајати по 3 школска часа. 
Предавач на радионицама би био др Лазар Велимировић, научни сарадник, 
запослен у Математичком институту Српске академије наука и уметности од 2011. 
године.  
Поред свог научно-истраживачког рада, др Лазар Велимировић је био ангажован на 
пројекту  Побољшавање вештина доношења одлука ученика средњих школа, који 
се бавио развијањем интерктивног софтверског пакета као подршци при 
одлучивању. Пројекат је био реализован 2013. године уз финансијску подршку 
Центра за промоцију науке из Београда. Др Велимировић је био и предавач на 
радионицама у оквиру овог пројекта. 
Такође, др Велимировић је од 2011. године ангажован на пројекту под називом 
Адаптивни системи за рачунарски подржано учење који се бави аутоматским 
креирањем материјала за предавање у складу са циљевима учења, тренутним и 
циљаним нивоима знања и напретком сваког ученика/студента.  
Др Велимировић је одржао више предавања студентима мастер и докторских студија 
у оквиру семинара у организацији Математичког института САНУ из области 
компјутерских наука, телекомуникација и математике у претходне четири године.  
 

 
3) Укупан број поднетих понуда:     1 
 
 

Ред. 
бр. Назив понуђача Датум пријема понуде  Број под којим је 

понуда заведена 
1. Лазар Велимировић 18.12.2015. 292 
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     4 ) Називи, односно имена понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово 
одбијање: 
 

Ред. 
Бр. Назив понуђача Разлози за одбијање 

1. /  

 
 
      5) Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена: 
 
Понуђач: 
 
 

Ред.Бр. Назив понуђача 
Цена 

без ПДВ-а 
(дин) 

Цена 
са ПДВ-ом 

(дин) 

1. Лазар Велимировић 400.000,00 480.000,00 
 
 
 
       6) Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу да са следећим 
понуђачима склопи уговор: 
 

Назив понуђача 

Лазар Велимировић 

 
 
 
Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавне набавке о избору 
најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело Одлуку о склапању 
уговора са предложеним понуђачима.  
 
 
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ: 
Против ове одлуке понуђач може поднети наручиоцу 
захтев за заштиту права у року од 10 дана од дана  
пријема исте. Копија захтева истовремено се доставља 
и Републичкој комисији за заштиту права. 
 
 
У Нишу, 18.12.2015. године 
                                                                                                        РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
          Директор 
 
                       Данијела Марковић 

 


