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Број:  
 
 

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) наручилац 
доноси 

 

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Наручилац: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске 
Комуне бб, Ниш 
www.rcnis.edu.rs 
Редни број јавне набавке: 18/2015 
Предмет јавне набавке: услуге образовања и професионалног оспособљавања. 
Ознака из општег речника набавке је 79951000 – Услуге организовања семинара. 
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда. 
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 423599 – стручно усавршавање 
наставника 

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је услуга ангажовања хонорарних 
сарадника за потребе извођења акредитованих семинара у Регионалном центру за 
професионални развој запослених у образовању Ниш. Предвиђена је реализација следећих 
акредитованих семинара из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, 
васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016:  

 

1. Назив семинара „Аутизам и говорно језички поремећаји“, каталошки број 300, процењена 
вредност набавке је  45.000,00 динара. 

2. Назив семинара „Почетак каријере без баријере“, каталошки број 430, процењена 
вредност набавке је  65.000,00 динара. 

3. Назив семинара „Математичке радионице“, каталошки број 273, процењена вредност 
набавке је  45.000 ,00 динара. 



Укупна процењена вредност набавке је 155.000,00 динара. 

Ознака из општег речника набавке је 79951000 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

Набавка иде на терет сопствених средстава Регионалног центра за професионални развој 
запослених у образовању Ниш. 

 

Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 
сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама је следећи:  

сваки семинар из Каталога програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и 
стручних сарадника је ауторско дело и не постоје два истоветна семинара. Из овога произилази да 
акредитовани семинар има своје извођаче и могу га реализовати само они.  

 

Подаци о понуђачима:  

1. За семинар „Аутизам и говорно језички поремећаји“ понуђач је Миодраг Николић, ул. 
Станоја Главаша 32 л, 16000 Лесковац. 

       2.     За семинар „Почетак каријере без баријере“ понуђач је Анка Ивановић, ул.                                                                  
        Ђорђа Андрејевића Куна 35 б/26,  16 000 Лесковац. 
 
3.     За семинар „Математичке радионице“, понуђач је Веселинка Станковић,  
        адреса  Топличка 6/19, Ниш. 

 

 
 

 
 

      Данијела Марковић 
              директор 

 

 


