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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-040/2019 

Датум: 30.5.2019. 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 без објављивања позива 

за подношење понуда 

 

Врста предмета: Услуге 

 

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

 

Предмет поступка је услуга одржавања трибине женског предузетништва – психолошка 

радионица и тренинг. 

 

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:  

 

На основу указане потребе Градске општине Врачар за услугом одржавања трибине женског 

предузетништва – психолошка радионица и тренинг, а како је у питању преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење понуда на који je позван само Пружалац услуге највиша и 

најнижа понуђена јединична цена по трибини је иста, и износи 20.000,00 динара (Добављач није у 

систему пореза на додату вредност). 

 

Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:  

 

На основу указане потребе Градске општине Врачар за услугом одржавања трибине женског 

предузетништва – психолошка радионица и тренинг, а како је у питању преговарачки поступак без 
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објављивања позива за подношење понуда на који je позван само Пружалац услуге највиша и 

најнижа понуђена јединична цена по трибини је иста, и износи 20.000,00 динара (Добављач није у 

систему пореза на додату вредност). 

 

Датум доношења одлуке о додели уговора: 16.5.2019. године 

 

Датум закључења уговора: 28.5.2019. године  

 

Основни подаци о добављачу:  

 

ИВАНА КУЗМАНОВИЋ ПРЕДУЗЕТНИК, АГЕНЦИЈИ ЗА ЕДУКАЦИЈУ ,,NEW LEVEL“ 

БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 65011123 , ПИБ: 110808038 

 

Период важења уговора: Уговор важи до утрошка предвиђених средстава, а најдуже 12 месеци 

од дана потписивања Уговора. 

 

 

 

 

 

 


