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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-13/2019 

Датум: 8.3.2019. године  

Београд, Његошева 77   

 

На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије” 

број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број                     

920-38/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-39/2019-VIII,  

објављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   П О К Р Е Т А Њ У   П О С Т У П К А 

 

Назив наручиоца: Градска општина Врачар 

 

Адреса наручиоца: Његошева 77, Београд 

 

Интернет страница наручиоца: http://www.vracar.org.rs/ 

 

Врста наручиоца: Орган државне управе 

 

Врста поступка јавне набавке:  

Преговарачки поступак јавне набавке без објављивања позива за подношење понуда 

 

Врста предмета: Услуга  

 

Опис предмета набавке, односно назив и ознака из Општег речника набавкe:  

Услуга едукације о екологији (Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге обуке, 

80500000). 

 

Основ за примену преговарачког поступка:  

Члан 36. став 1. тачка 2) Закона: 

Наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из разлога 

повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. 

 

Подаци који оправдавају његову примену: 

Услуга реализације пројекта „Еколошка радионица – праћење појава и промена у природи и 

друштву“ подразумева програм сталног стручног усавршавање наставника, васпитача, и стручних 

сарадника за школску 2018/2019. годину у областима унапређења компетенције наставника у 

области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких 

знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области), односно упознавање и разумевање 

повезаности еколошких утицаја и промена на просторном (локалном и глобалном) и временском 

плану (краткорочних до дугорочних процеса).   

 

Понуђач УДРУЖЕЊЕ ,,ШКОЛА ЗА ОПСТАНАК“ БЕОГРАД, ЦВИЈИЋЕВА 28, МАТИЧНИ 

БРОЈ: 17492926, ПИБ: 103031432 је једини коме је одобрен програм сталног стручног 

усавршавање наставника, васпитача, и стручних сарадника од стране ЗАВОДА ЗА 

УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ за извођење програма 

„Еколошка радионица – праћење појава и промена у приорди и друштву“. 

 

 

http://www.vracar.org.rs/
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Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда: 

УДРУЖЕЊЕ ,,ШКОЛА ЗА ОПСТАНАК“ БЕОГРАД, ЦВИЈИЋЕВА 28, МАТИЧНИ БРОЈ: 

17492926, ПИБ: 103031432                                                           


