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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-114/2019 

Датум: 22.11.2019. 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                     

920-303/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-304/2019-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 предавања „Комуникација са лакоћом“ (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: 

 

Савремено доба намеће брз темпо живота. Ради задовољства и ефикасности, неопходно је развити 

свест о важности адекватног комуницирања с другима, али и са самим собом и радити на 

вештинама комуницирања које се нуде у овом програму. Будући да нас ова тема прати и у 

приватном и у пословном животу и да мало људи комуницира с лакоћом и постиже оно што жели, 

овај програм је изузетно значајан и актуелан за све узрасне групе, почевши од средњошколаца до 

људи у зрелом добу. Реализација три интерактивна предавања „Комуникација са лакоћом“ у 

трајању од 90 минута подразумева да предавач користи савремену технологију, тако да ће 

учесници пратити и Powerpoint презентацију и кратак филм, а свако ће добити штампани 

материјал као подсетник за тему о којој се говорило.  

http://www.vracar.org.rs/
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Предавање је ауторско дело дипломираног политиколога Ивоне Симић, базирано на 

вишегодињшем усавршавању и искуству. Наиме, предавач поседује диплому Diploma Intermediate 

Executive Coaching, The Academy of Executive Coaching са седиштем у Великој Британији, као и 

богато искуство од 25 година континуираног рада из области едукације на осмишљавању, 

креирању и имплементацији садржаја за тренинг како за приватни сектор (велике компаније, до 

мањих фирми), преко непрофитног сектора, тако и за државне управе (од 2017. године ангажована 

као саветник за људске ресурсе у кабинету председника Владе). 

 

Ивона Симић је доставила изјаву у којој се наводи да пружање услуге предавања „Комуникација 

лакоћом“, свог ауторског дела, пружа искључиво преко АГЕНЦИЈЕ ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ 

УСЛУГЕ „HR TEAM BY IVONA SIMIĆ“, ИВОНА СИМИЋ ПР, БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 

63497002, ПИБ: 108502053, чији је и власник.  

 

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

 

АГЕНЦИЈА ЗА КОНСУЛТАНТСКЕ УСЛУГЕ „HR TEAM BY IVONA SIMIĆ“, ИВОНА СИМИЋ 

ПР, БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 63497002, ПИБ: 108502053 

 


