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Број:

На основу члана 53. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и
68/2015) 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: 26/2015
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 Драгане Крстић
за реализацију стручног скупа „Презентација Правилника о оцењивању ученика у
средњeм образовању и васпитању“ у Регионалном центру за професионални развој.
Процењена вредност набавке је 6.000,00 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 планира да организује стручни скуп – трибину «Презентација
Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању (Сл. Гласник РС
82/2015». Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је
објавило Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању пре месец
дана. У Правлинику има доста измена са којима нису упознати како директори, тако и
наставници, стручни сарадници и секретари средњих школа.
Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из
појединачних предмета и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и
одраслих у средњем образовању и васпитању.
Регионални центар кроз своју основну делатност – стручно усавршавање наставника,
жели да подигне ниво информисаности наставника о садржини Правилника и његовој
примени у учионици. На територији коју покрива регионални центар има укупно 32 средње
школе.
Реализатор скупа била би Драгана Крстић, републички просветни инспектор, запослена у
Министарству посвете, науке и технолошког развоја. Драгана Крстић дуги низ година је
радила као секретар гимназије «Бора Станковић» у Нишу, а већ 10 година ради као
републички просветни инспектор. Регионални центар је успоставио сарадњу са Драганом
Крстић и увек када се појаве нова документа у Министарству просвете, појашњење за
наставнике, директоре и секретаре пружала је госпођа Крстић.

Подаци о понуђачу:
Драгана Крстић, ул. Булевар Немањића 74/28, општина Медијана, Ниш.

Данијела Марковић
директор

