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ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 
 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ 
 

услуга ангажовања аутора за потребе извођења акредитованог семинара 
у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ниш 

 
 

У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТИПКУ  
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 
ЈАВНА НАБАВКА број: 22/2015 

 
 

КАО НАЈПОВОЉНИЈА ИЗАБРАНА ЈЕ ПОНУДА: 
 
 

Назив понуђача 

Љиљана Жижић 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Наручилац је дана 01.10.2015. 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 (09.10.2015. до 13:00 часова), на адресу наручиоца 
приспела је понуда: 
 
 

Ред. 
бр. Назив понуђача Датум пријема 

понуде  
Број под којим 

је понуда 
заведена 

1. Љиљана Жижић 06.10.2015. 251 

 
 
 
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. 691 од 09.10.2015. године, Комисија за јавне 
набавке је констатовала следеће: 

 
 

1) Предмета јавне набавке:  

Предмет јавне набавке је услуга ангажовања аутора за потребе извођења 
акредитованог семинара у Регионалном центру за професионални развој запослених у 
образовању Ниш. 
 
2) Подаци о јавној набавци: 

- Редни број јавне набавке 22/2015 

- Општи речник набавке: 79951000 – Услуге организовања семинара. 

- Процењена вредност ове Јавне набавке је:  50.000,00 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:  

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.  
 
 

3) Укупан број поднетих понуда:     1 
 

Ред. 
бр. Назив понуђача Датум пријема 

понуде  
Број под којим 

је понуда 
заведена 

1. Љиљана Жижић 06.10.2015. 251 

 
 
     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: 
 

Назив понуђача 
Цена 

без ПДВ-а 
(дин) 

Цена 
са ПДВ-ом 

(дин) 

Љиљана Жижић 33.000,00 39.600,00 
 
 
       6) Комисија, после стручне оцене понуда, предлаже наручиоцу да са следећим 
понуђачем склопи уговор: 
 

Назив понуђача 

Љиљана Жижић 
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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, 09.10.2015. године 
                                                                                                        РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР 
          Директор 
 
                       Данијела Марковић 

 


