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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: 19/2015 
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 Добриле Вујић за 
реализацију обуке за запослене у Регионалним и Центрима за стручно усавршавање наставника 
из области каријерног вођења и саветовања а 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. Ову 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 обуке за будуће 
каријерне саветнике који би онда радили са наставницима из поменутих, угрожених група. 

 

Укупна процењена вредност набавке је 250.000,00 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 обуке за будуће каријерне саветнике. Обуку ће похађати запослени у РЦ Ниш и у 
другим таквим центрима широм Србије, који би затим радили са наставницима који су постали 
технолошки вишкови или остали без посла током имплементације мера рационализације од 
стране Министарства просвете и Владе Републике Србије. 

Оваква каријерна саветовалишта и услуге које би се пружале у оквиру Центара за професионални 
развој наставника битно би допринеле системској подршци решавања, стручне помоћи и подршке  
наставницима који остају без посла као и онима који се нису професионално остварили у том 
послу или пак желе да напредују. 

Област каријерног вођења и саветовања је релативно нова и недовољно развијена област 
примењене психологије. Др Добрила Вујић, као понуђач,  је једна од ретких у Србији чија је 
експертиза управљање људским ресурсима и због тога сматрамо да она треба да реализује 
поменуту обуку. 

 

Подаци о понуђачу: 

За реализацију тренинга из пројекта „Каријера по мери наставника“ понуђач је Добрила Вујић 
из Београда, ул. Војводе Добрњца 18. 

 
 

      Данијела Марковић  
директор 

 

 


