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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-021/2019 

Датум: 4.4.2019. 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                     

920-59/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-60/2019-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 одржавања предавања и радионица „Еду пчелица“ (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 одржавања предавања и радионица „Еду пчелица: предавање – радионица Пчеле и мед – 

здрава исхрана и начин живота кроз живот пчела“ подразумева програм едукације деце о пчелама 

и комплетном процесу добијања меда, а све са циљем да се деца окрену природи и здравим 

стиловима живота, као и да подигну свест о здравој и органској исхрани. Деца кроз овај пројекат 

имају прилику да се блиско упознају са пчелињом заједницом уз помоћ експерименталне кошнице 

у којој се налазе матица, трутови и пчеле радилице, као и са производима пчела, а све на посве 

безбедан начин. Радионице подразумевају како теоретско, тако и практично излагање, упознавање 

деце са комплетним пчеларским прибором. На крају предавања - радионице сва деца добијају 

поклоне у виду пчелињих производа и бојанке са темом пчела и меда, као и едукативну брошуру о 

значају меда. 

 

http://www.vracar.org.rs/
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Према потврди ЗАВОДА ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, носилац 

права ауторског дела „Предавање – радионица Пчеле и мед ЕДУ- Пчелица“ је Ненад Филиповић, а 

према његовој писаној изјави, он услугу предавања базираног на том ауторском делу врши 

искључиво за удружење ,,ЕДУ ПЧЕЛИЦА“ БЕОГРАД, ЉУБЕ ДИДИЋА 7/16, МАТИЧНИ 

БРОЈ:28230621, ПИБ: 110041477. 

 

 

Назив и адреса лица којем ће бити послат позив за подношење понуда: 

УДРУЖЕЊЕ ,,ЕДУ ПЧЕЛИЦА“ БЕОГРАД, ЉУБЕ ДИДИЋА 7/16, МАТИЧНИ БРОЈ:28230621, 

ПИБ: 110041477 

 


