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Број:

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12) наручилац
доноси

ОДЛУКУ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Наручилац: Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Ниш, Париске
Комуне бб, Ниш
www.rcnis.edu.rs
Редни број јавне набавке: 21/2015
Предмет јавне набавке: услуге образовања и професионалног оспособљавања.
Ознака из општег речника набавке је 79951000 – Услуге организовања семинара.
Врста поступка јавне набавке: преговарачки поступак без објављивања позива за подношење
понуда.
Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану: 423599 – стручно усавршавање
наставника
Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке је услуга ангажовања предузећа «Едука
плус» из Ниша за реализацију обука за наставнике у оквиру пројекта «Каријера по мери
наставника» у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању Ниш.
Потреба Регионалног центра Ниш је да прошири репертоар својих услуга за подршку
наставницима у њиховом професионалном развоју формирањем саветовалишта за каријерно
вођење и организацијом релевантних обука. Ова услугу би посебно користили наставници који
постају технолошки вишак или остају без посла што је последица примене разних мера
рационализације у просветном систему.
Ову потребу Регионални центар Ниш ће моћи да задовољи захваљујући одобреним средствима од
стране SDC-а (Swiss Agency for Development and Cooperation) за реализацију пројекта под називом
„Каријера по мери наставника“. Једна од пројектних активности је реализација обука из области
предузетништва и дигиталног маркетинга како би се циљна група оснажила за обављање
додатног или самосталног посла.

Укупна процењена вредност набавке је 150.000,00 динара.
Ознака из општег речника набавке је 79951000
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.
Набавка иде на терет сопствених средстава Регионалног центра за професионални развој
запослених у образовању Ниш.

Разлог за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама је следећи:
Регионални центар Ниш жели да са успехом реализује све предвиђене пројектне активности и
буџет предвиђен пројектом „Каријера по мери наставника“. Једна од пројектних активности је
реализација обука за наставнике који су остали без посла или постали технолошки вишкови.
Предвиђене су две обуке и то из области предузетништва и дигиталног маркетинга. Обуке ће
похађати наставници који буду задовољили горе поменуте услове али и додатне критеријуме
(нпр. основно познавање рада на рачунару). Овим би Регионални центар Ниш битно допринео
системској подршци решавања и подршке наставницима у њиховом каријерном развоју.
Предузеће „Едука плус“ за образовање одраслих и остало додатно образовање основано je са
циљем да обуком и тренингом оспособљава становништво у циљу овладавања пословним
вештинама, које могу у великој мери повећати шансе за запошљење, покретање сопственог
бизниса, предузетништва и осталих тражених занимања. У овоме имају значајно искуство, наиме
кроз курсеве које одржавају предавачи «Едуке плус» прошло је око 1500 полазника. Све курсеве
воде предавачи са најмање шест година искуства у одређеној области. Били су партнери домаћим
и иностраним организацијама на свим већим пројектима из области предузетништва у Србији.
Референтна листа корисника броји више од 100 организација, предузећа и установа.
Подаци о понуђачу:
За реализацију обука за наставнике из пројекта „Каријера по мери наставника“ понуђач је
предузеће „Едука плус“ из Ниша са седиштем у Пословном центру Калча, Локал Б42 II спрат.
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