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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-25/2019 

Датум: 1.4.2019. 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                     

920-66/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-67/2019-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 реализације пројекта „У ритму света“ (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 „У ритму света“ има за циљ ширење мреже школа и/или 

институција које примењују „Ел система“ методологију уз примену иновативних педагошких 

алата и подизање свести образовних и социјалних радника у постојећем систему у Србији о 

могућностима „Ел система“ методологије за социјалну инклузију деце из маргинализованих група. 

Такође, пројекат има за циљ подстицање креативних, емоционалних и интелектуалних капацитета 

деце кроз групно и концертно музицирање у ансамблима и хоровима путем примењивања 

иновативне „Ел система“ методологије и стварања програма професионалног усавршавања 

одраслих за рад са децом из осетљивих групација.   

 

Понуђач ,,УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ“ БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 13, МАТИЧНИ 

БРОЈ: 28011776, ПИБ: 106569163 је организација која је једини потписник споразума о сарадњи са 

фондацијом оснивачем програма „Ел система“ који је заштићен од стране националне комисије за 

Унеско, будући да штити нематеријалну културну баштину кроз методу признату од стране 

Унеска на глобалном нивоу.  

 

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

,,УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ“ БЕОГРАД, КУМАНОВСКА 13, МАТИЧНИ БРОЈ: 

28011776, ПИБ: 106569163                                                           


