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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-13/2019 

Датум: 3.4.2019. године  

Београд, Његошева 77     

 

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама  

(„Службени гласник Републике Србије”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), 

oбјављује се: 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   З А К Љ У Ч Е Н О М                                                                                    

У Г О В О Р У 

 

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 са објављивањем позива 

за подношење понуда 

 

Врста предмета: Услуге 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавки:  

 

Предмет поступка je услуга едукације о екологији. 

 

Назив и ознака из Општег речника набавки: Услуге обуке, 80500000.   

 

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: 

 

Најнижа понуђeна цена. 

 

Број примљених понуда: У поступку предметне јавне набавке примљена је 1 понуда. 

 

Највиша и најнижа понуђена цена:  

 

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).   

 

 

 

 

http://www.vracar.org.rs/
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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“, а како је у питању 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на који je позван само 

Пружалац услуге највиша и најнижа цена су исте, и износи 110.000,00 динара (Добављач није у 

систему пореза на додату вредност). 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

Градска општина Врачар већ дуги низ година користи апликативни програмски пакет FENIX и 

база података која je сачињена помоћу њега садржи мноштво општинских докумената. Аутор 

програмског пакета FENIX, који подразумева модулe „FENIX предмет“ и „FENIX документ“ у 

изворном и извршном коду, је господин Милош Ракић који је пренео ауторска права над њима на 

„ФИДИЈА ПРОЈЕКТ“ ДОО, БЕОГРАД, ЈОВЕ ИЛИЋА 65, те је „ФИДИЈА ПРОЈЕКТ“ ДОО 

власник ауторског права на предметном програмском пакету и власник изворног кода за исти, и 

своја ауторска права на предметном програмском пакету није пренело на треће лице те је једини 

понуђач који може приступити изворном коду софтвера и пружати услуге његовог одржавања, а 

како је у питању преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда на који je 

позван само Пружалац услуге највиша и најнижа цена код прихватљиве понуде су исте, и износи 

110.000,00 динара (Добављач није у систему пореза на додату вредност). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 18.3.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 29.3.2019. године  

 

Основни подаци о добављачу:  

 

УДРУЖЕЊЕ ,,ШКОЛА ЗА ОПСТАНАК“ ДОО БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 17492926, ПИБ: 

103031432 

 

Период важења уговора: Уговор важи до утрошка средстава предвиђених Уговором и испуњења 

свих уговорених обавеза, а најдуже 12 месеци од дана потписивања 

 

 

 

 

 

 


