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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

Комисија за јавну набавку 

Број: 404/2-122/2019 

Датум: 9.12.2019. 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                     

920-193/2019-VIII и Решења о образовању комисије број 920-194/2019-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:  

 

Услугa реализације:  Предмет поступка је услуга одржавања трибине „Љубављу против насиља“ 

(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: 

 

Пројекат: Трибине води и реализује Ивана Кузмановић, међународни животни тренер, саветник за 

лични и професионални развој, мотивациони говорник и аутор десет књига у издавачкој кући 

,,Лагуна“. Трибине се базирају управо на њеним делима, ,,Књига личних промена“, ,,Књига о 

мени“ и ,,Коучинг приручник ЕЕТТ“, као и „Од када сам се заволела – ВОЛИМ“, најпродаванијем 

делу у региону у области популарне психологије. Ивана Кузмановић је и оснивач сусрета ,,Помери 

срца – разговори о љубави Иване Кузмановић“, оснивач је и ПОП-УП Дечијег фестивала за развој 

емоционалне интелигенције. Аутор је технике ,,Емоционална енерго терапија и трансфомација“ 

(ЕЕТТ). Ивана Кузмановић је и активни члан Европског савета за менторинг и коучинг (ЕМЦЦ), а 

што доприноси њеној квалификацији да једина држи овакава предавања, едукације и трибине, 

базиране на њеним ауторским делима, а наведену услугу она врши искључиво за агенцију чији је 

оснивач и власник. 

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

 

„NEW LEVEL“ ИВАНА КУЗМАНОВИОЋ ПР, БЕОГРАД, МАТИЧНИ БРОЈ: 65011123, 

ПИБ: 110808038 

 


