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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-104/2019 

Датум: 28.10.2019. 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                     

920-226/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-227/2019-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 едукативне трибине „Бебирон школа за труднице и тате“ (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: 

 

Реализација едукативне трибинe „Бебирон школa за труднице и тате“ подразумева предавања о 

родитељству, као и практичан приказ и могућност дискусије о проблемима са којима се млади 

родитељи сусрећу. 

 

Стручни предавачи обухватају и предавања која покривају садржаје у вези ментално-хигијенског 

приступа трудоћи и родитељству, припреме труднице за порођај, припреме тате и породице за 

долазак бебе и негу у кућним условима, са акцентом на значај и подршку у дојењу. Наведена 

предавања држе аутори Милена Волф и Весна Ракић, које према достављеним уговорима о 

ауторском делу ту услугу врше искључиво за „СТАР МЕДИА“ ВАЛЕНТИНА КАТИЋ ПР, те је у 

питању једини понуђач који може извршити предметну  услугу.  

 

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

 

,,СТАР МЕДИА“ ВАЛЕНТИНА КАТИЋ ПР БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 64087797, ПИБ: 

109314224 


