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ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ 

 

Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Београд, Булевар краља Александра 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: државни орган управе 

Врста предмета: услуге 

Заводни број: XVI бр. 404-73/10 од   25.08.2017 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

набавка услуге извођења позоришних 

представа у оквиру позоришног фестивала 

„Летњи позоришни дани на Олимпу“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 1. услуга извођења позоришне 

представе “Ивица и Марица у земљи чуда“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 2. услуга извођења позоришне 

представе “Маша и заљубљени меда“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 3. услуга извођења позоришне 

представе “Вук и седам јарића“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 4. услуга извођења позоришне 

представе “Чаробно кресиво“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 5. услуга извођења позоришне 

представе „Лепотица и звер“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 6. услуга извођења позоришне 

представе “Пинокио“   

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 7. услуга извођења позоришне 

представе „Принцеза и жабац“, 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Уговорена вредност за Партију 1. 24.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. 

тачка 2.) 

Понуђена цена: „Театар Талија“ -  24.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.08.2017. године 

Датум закључења уговора 25.08.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Театар Талија“ д.о.о., Београд, Палисадска 19 

порески идентификациони број 104176118 

матични број 20108665 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 2. 26.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. 

тачка 2.) 

Понуђена цена: „Театар Талија“ -  26.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.08.2017. године 

Датум закључења уговора 25.08.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Театар Талија“ д.о.о., Београд, Палисадска 19 

порески идентификациони број 104176118 



Градска општина Звездара Процес набавкe ПР.740.01 

 

ФМ.240-1.15 * Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми на адреси //kabinet/ISO 

 

матични број 20108665 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 3. 30.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. 

тачка 2.) 

Понуђена цена: Дечје позориште “Чарапа“-  30.000,00 динара 

без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.08.2017. године 

Датум закључења уговора 25.08.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Дечије позориште „Чарапа“, Београд, 

Шпанских бораца 24 

порески идентификациони број 106833420 

матични број 62308303 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 4. 35.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. 

тачка 2.) 

Понуђена цена: „Пан позориште“  -35.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.08.2017. године 

Датум закључења уговора 25.08.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Пан позориште“, Београд, Булевар краља 

Александра 298 

порески идентификациони број 106957154 

матични број 28035926 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 5. 35.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. 

тачка 2.) 

Понуђена цена: „Пан позориште“  -35.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.08.2017. године 

Датум закључења уговора 25.08.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Пан позориште“, Београд, Булевар краља 

Александра 298 

порески идентификациони број 106957154 

матични број 28035926 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 
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Уговорена вредност за Партију 6. 35.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. 

тачка 2.) 

Понуђена цена: „Пан позориште“  -35.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.08.2017. године 

Датум закључења уговора 25.08.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Пан позориште“, Београд, Булевар краља 

Александра 298 

порески идентификациони број 106957154 

матични број 28035926 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 7. 20.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. 

тачка 2.) 

Понуђена цена: Удружење грађана „Шарени сунцокрети“ -

20.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 14.08.2017. године 

Датум закључења уговора 25.08.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Удружење грађана „Шарени сунцокрети“, 

Београд, Војислава Илића 42 

порески идентификациони број 109264904 

матични број 28186819 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

             
 


