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На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) 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: 27/2015 
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 Лазара 
Велимировића  за реализацију 50 радионица  у Регионалном центру за професионални развој 
запослених у образовању Ниш.  

Ознака из општег речника набавке је 79951000. 

Укупна процењена  вредност набавке je 450.000,00 динара.  

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:  

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.  

Због свега наведеног сматрамо да је Лазар Велимировић релевантан понуђач. 

 

Подаци о понуђачу: 

Др Лазар Велимировић, Византијски булевар 102/30, Ниш. 

 

 

      Данијела Марковић 
              директор 

 

 


