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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. 404-141/11 од   23.11.2017. године 

 

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

услуга: организација 14. Дечјег 

позоришног фестивала 

„Позориште Звездариште“– 

страна позоришта 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 1. услуга извођења 

позоришне представе „Сњежана и 

седам патуљака“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 2. услуга извођења 

позоришне представе „У звијезде“ 
ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 3. услуга извођења 

позоришне представе „Невидљива“   
ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 4. услуга извођења 

позоришне представе „Моје тијело“   
ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 5. услуга извођења 

позоришне представе „Одисеј - сан о 

повратку“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Уговорена вредност за Партију 1. 61.500,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. тачка 2.) 

Понуђена цена: ЈУ „Градско позориште“ Подгорица -  59.604,00 

динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

27.10.2017. године 

Датум закључења уговора 22.11.2017. 

Основни подаци о извршиоцу услуге: ЈУ „Градско позориште” Подгорица, са седиштем у 

Подгорици, ул. Бокешка бр. 2, Црна Гора, порески 

идентификациони број: 02228637, матични број: 

02228637 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 2. 61.500,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. тачка 2.) 

Понуђена цена: Градско казалиште лутака Сплит – 59.604,70 динара 

без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

27.10.2017. године 
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Датум закључења уговора 20.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Градско казалиште лутака”, са седиштем у Сплиту, 

ул. Тончићева бр. 1, Хрватска, порески 

идентификациони број: ХР 97620298968, матични 

број: 3119106 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 3. 54.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. тачка 2.) 

Понуђена цена: Казалиште Вировитица - 47.683,76 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

27.10.2017. године 

Датум закључења уговора 20.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: “Казалиште Вировитица”, са седиштем у 

Вировитици, ул. Трг Људевита Пајачића бр. 2, 

Хрватска, порески идентификациони број: 

30553087113, матични број: 03646882 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 4. 49.450,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. тачка 2.) 

Понуђена цена: Градско казалиште лутака Ријека - 48.875,85 динара 

без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

27.10.2017. године 

Датум закључења уговора 20.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: “Градско казалиште лутака” Ријека, са седиштем у 

Ријеци, ул. Блажа Полића бр. 6, Хрватска, порески 

идентификациони број: ХР56734962764, матични 

број: 03321185 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 5. 61.500,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. тачка 2.) 

Понуђена цена: ЈУ Дјечије Позориште Републике Српске - 59.604,70 

динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

27.10.2017. године 

Датум закључења уговора 17.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: ЈУ “Дјечије позориште Републике Српске”, са 

седиштем у Бања Луци, ул. Ђуре Даничића бр. 1, 

Босна и Херцеговина, порески идентификациони 
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број: 4400914160009, матични број: 1003453 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

 


