
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА 
БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Назив наручиоца: 

Адреса наручиоца: 

Интернет страница наручиоца: 

Врста наручиоца: 

Врста предмета:

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:

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:

Назив и адреса лица којима ће наручилац послати позив за подношење понуда:

Остале информације:


	Blank Page

	Text1: Министарство просвете, науке и технолошког развоја
	Text2: Немањина 22-26
	Text3: www.mpn.gov.rs
	Text5: Предмет јавне набавке: услуга - психолошко тестирање ученика и студената.Назив и ознака из ОРН: 73110000 - Услуге истраживања.
	Text6: /
	Dropdown1: [Органи државне управе]
	Dropdown2: [Услуге]
	Text7: У складу са изменама Закона о ученичком и студентском стандарду ("Службени Гласник РС" 55/13),   финансирање стипендиста Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка се од 2013. године врши преко раздела буџета Министарства просвете, науке и технолошког развоја.Критеријум који Министарство примењује од када реализује доделу стипендија изузетно надареним ученицима и студентима заснива се на психолошком тестирању ученика и студената и резултатима које су они постизали током школовања.У време када је за финансирање била надлежна Републичка фондација за развој научног и уметничког подмлатка, тестирање је спрводио Институт за психологију Филозофског факултета Универзитета у Београду.Чланом 13. Правилника о стипендијама за изузетно надарене ученике и студенте ("Службени гласник РС", број 75/13), прописано је да организовање полагања стандардних тестова врши одговарајући институт у саставу високошколске установе. Чланом 21. истог Правилника предвиђени су предмет услуга и начин финансирања накнада за вршење предметних услуга.Имајући у виду да постоје искључива права на обављање послова тестирања и селекције у оквиру пројекта "Идентификација и праћење надарених ученика и студената" од стране Универзитета у Београду, Филозофског факултета, Института за психологију као и да ниједан други понућач не може пружити предметне услуге Министарство се обратило Управи зајавне набавке захтевом за мишљење о оправданости примене преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда, у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона.Управа за јавне набавке је дана 29.10.2018. године донела мишљење број 404-02-4446/18 да је основана примена преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку услуга психолошког тестирања изузетно надарених ученика и студената.
	Text8: Назив/пословно име: УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ, ИНСТИТУТ ЗА ПСИХОЛОГИЈУСедиште: Београд, Чика Љубина 18-20Матични број: 07003269ПИБ: 100050474
	Text9: /


