ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
Назив наручиоца: Центар за стручно усавршавање Кикинда
Адреса наручиоца: Немањина 23,23300 Кикинда
Интернет страница наручиоца: www.csu.rs
Врста наручиоца: Установа у области образовања
Врста предмета: Услуге
Деловодни број: 5/JН4-2015
За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,
За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из
класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке: ОРН 80000000
Предмет јавне набавке је услуга хонорарних сарадника за потребе извођења акредитованих
семинара у Центру за стручно усавршавање Кикинда. Предметна јавна набавка је обликована
по партијама, са укупно 9 партијa и то:
1. Партија 1: Семинар „ Одељенски старешина у савременој школи “, каталошки број 18
понуђач је аутор семинара Милка Павловић, ЈМБГ: 2106961795044 из Ужица ул. Краља Петра
I 70/A
2. Партија 2: Семинар„Асертивном комуникацијом до успеха “, каталошки број 87 понуђач је
аутор семинара Весна Узелац ЈМБГ2106961795044 из Зрењанина, ул. Апатинска бб
3. Партија 3: Семинар „ : „ Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у
васпитно образовном раду “, каталошки број 292 понуђач је аутор семинара Данијела
Дапчевић ЈМБГ: 1205976805067 из Новог Сада ул. Толстојева 6
4. Партија 4: Семинар „ Идентификација рада са децом “, каталошки број 303 понуђач је
аутор семинара Бранка Граховац ЈМБГ: 1805967845010 из Кикинде ул. Светосавска 23/9
5. Партија 5: Семинар ''ИОП и примена добре праксе у инклузији'' , каталошки број 312
понуђач је аутор семинара Јасмина Марковић, ЈМБГ: 0304969746610 из Алексиначког рудника
ул. Јеловица 23
6. Партија 6: Семинар: : ''Допунска и додатна настава од куће'', каталошки број 357 понуђач
је аутор семинара Наташа Јованов, ЈМБГ: 2909972865052 из Качарева, ул. Босанска 73
7. Партија 7: Семинар: ''Креативност у настави као фактор успешног учења'', каталошки
број 392 понуђач је аутор семинара Миљана Китановић, ЈМБГ 0811963845012 из Кикинде, ул.
Трг српских добровољаца 46
8. Партија 8: Семинар: ''Диференцирана настава'' , каталошки број 468 понуђач је аутор
семинара Милена Петровић, ЈМБГ: 0501975775010 из Ваљева, ул. Карађорђева 127/19
9. Партија 9: Семинар: ''Педагошка документација за наставни предмет физичко
васпитање'', каталошки број 800 понуђач је аутор семинара Горан Петровић, ЈМБГ:
0604973720085 из Новог Београда ул. Омладинских бригада 10/50
Назив: Услуга хонорарних сарадника за потребе извођења акредитованих семинара у Центру
за стручно усавршавање Кикинда
Ознака из општег речника набавки: ОРН 80000000
Број и датум закључења првобитно закљученог уговора у случају преговарачког
поступка из члана 36. Став 1. Тач. 4) и 5) Закона:
Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају његову примену:

Центар за стручно усавршавање Кикинда је установа која се бави стручним усавршавањем
запослених у образовању. Центар за стручно усавршавање је установа која је у обавези да
ангажује предаваче за семинаре и стручне скупове не само у Кикинди, већ и у читавом
Севернобанатском, Средњебанатском, Јужнобанатском и Јужнобачком округу и широм Србије.
На основу Планова стручног усавршавања предшколских установа, основних и средњих
школа кикиндске општине и испитивања потреба у читавом региону, ЦСУ Кикинда ће
ангажовати предаваче и ауторе акредитованих семинара који су наведени као предмет
јавне набавке под бројевима 1. – 7. за реализацију истих у ЦСУ Кикинда. На основу Закона
о раду који прописује обавезу послодавца да запосленом омогући стручно усавршавање, као и
обавезу запосленог да се стручно усавршава који уређује Закон о основама система образовања
и васпитања, као и на основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања
наставника, васпитача и стручних сарадника (Сл. Гласник РС, број 85/2013.) запослени у
предшколским установама, основним и средњим школама су дужни да се континуирано
усавршавају. Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и
стручних сарадника прписано је да сваки просветни радник треба да има 100 сати /бодова из
акредитованих стручних програма (семинара) и 20 бодова са акредитованих стручних скупова
(саветовања, трибина, конференција, округлих столова, летњих и зимских школа...) у року од
пет година, док на нивоу једне школске године мора да оствари 20 сати (бодова) из
акредитованих семинара и 4 бода из стручних скупова. Разлог за примену преговарачког
поступка без објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2.
Закона о јавним набавкама је следећи: сваки семинар (њих преко 1000) из акредитованог
Каталога су ауторска дела и не постоје два истоветна семинара. Из овога произилази да
сваки појединачни акредитовани семинар има своје ауторе, односно извођаче и могу га
реализовати искључиво они. Како су аутори семинара искључиви носиоци права за
реализацију истих, те ниједна други понуђач не може реализовати исти семинар, ЦСу Кикинда
намерава да са наведеним ауторима покрене преговарачки поступак без објављивања позива за
подношење понуда. Центар за стручно усавршавање Кикинда је у обавези да ангажује
предаваче, односно ауторе акредитованих семинара који се налазе у Каталогу стручног
усавршавања који се одобрава на две године од стране Завода за унапређивање образовања и
васпитања, као и предаваче за акредитоване стручне скупове који се одобравају посебним
решењима и одобрава их, такође, Завод за унапређивање образовања и васпитања. Како су
просветни радници ти који сами бирају, на основу потреба, семинаре и стручне скупове, којима
ће присуствовати, одабрали су баш ове из разлога што су предавачи квалитетни и што су
доказани у својим областима којима се баве, а поред тога, теме програма су актуелне, јер су
наставници у обавези да континуирано побољшавају квалитет наставе повећањем степена
компетенција и упознају се са различитим савременим теоријама комуникације и примене
успешан начин комуницирања.
Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:
Милка Павловић, ЈМБГ: 2106961795044 из Ужица ул. Краља Петра I 70/A
Весна Узелац ЈМБГ2106961795044 из Зрењанина, ул. Апатинска бб
Данијела Дапчевић ЈМБГ: 1205976805067 из Новог Сада ул. Толстојева 6
Бранка Граховац ЈМБГ: 1805967845010 из Кикинде ул. Светосавска 23/9
Јасмина Марковић, ЈМБГ: 0304969746610 из Алексиначког рудника ул. Јеловица 23
Наташа Јованов, ЈМБГ: 2909972865052 из Качарева, ул. Босанска 73
Миљана Китановић, ЈМБГ 0811963845012 из Кикинде, ул. Трг српских
добровољаца 46
8. Милена Петровић, ЈМБГ: 0501975775010 из Ваљева, ул. Карађорђева 127/19
9. Горан Петровић, ЈМБГ: 0604973720085 из Новог Београда ул. Омладинских бригада
10/50
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Директор ЦСУ Кикинда
Дејан Карановић

