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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. 404-140/13 од   21.11.2017. године 

 

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

услуга: организација 14. Дечјег 

позоришног фестивала 

„Позориште Звездариште“– 

домаћа позоришта 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 1. Услуга извођења 

позоришне представе “Пинокио 
ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 2. Услуга извођења 

позоришне представе “Бајка о рибару 

и рибици“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 3. Услуга извођења 

позоришне представе “Чаробњак из 

Оза“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 4. Услуга извођења 

позоришне представе “Песма белог 

кита“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 5. Услуга извођења 

позоришне представе “Пепељуга“ 
ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 6. Услуга извођења 

позоришне представе “Речна сирена“ 
ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 7. Услуга извођења 

позоришне представе “Успавана 

лепотица“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 8. Услуга извођења 

позоришне представе “Алиса“ 
ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 9. Услуга извођења 

позоришне представе “Мала школа 

рокенрола“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Уговорена вредност за Партију 1. 60.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

Понуђена цена: Позориште лутака Ниш -  60.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Позориште лутака Ниш, Ниш, Булевар Зорана 

Ђинђића бр. 7, порески идентификациони број: 

101858075, матични број: 07227191 

Период важења уговора: једнократно 
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Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 2. 45.000,00 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 – 45.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Пан позориште“, са седиштем у Београду, ул. 

Живка Давидовића бр. 114 а, 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 3. 60.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

Понуђена цена: Краљевачко позориште - 60.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: „Краљевачко позориште“, са седиштем у Краљеву, 

ул. Топлице Милана бр. 1, порески 

идентификациони број: 100244418, матични број: 

07190913 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 4. 50.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

Понуђена цена: Народно позориште „Тоша Јовановић“-50.000,00 

динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Народно позориште „Тоша Јовановић“, са седиштем 

у Зрењанину, ул. Трг слободе бр. 7, порески 

идентификациони број: 100903216, матични број: 

08002240 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 5. 55.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 
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Број примљених понуда: једна прихватљива понуда (члан 36. став 1. тачка 2.) 

Понуђена цена: Позориште „Бошко Буха“ - 55.000,00 динара без 

ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 20.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Позориште „Бошко Буха“, Београд, Трг Републике 3 

порески идентификациони број 100038734 

матични број 07023871 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 6. 40.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

Понуђена цена: Позориште лутака „Пинокио“ -40.000,00 динара без 

ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Позориште лутака „Пинокио“,  са седиштем у 

Београду, ул. Гоце Делчева бр. 1, порески 

идентификациони број: 100008787, матични број: 

07066171 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 7. 55.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

Понуђена цена: Позориште „Бошко Буха“ - 55.000,00 динара без 

ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Позориште „Бошко Буха“, Београд, Трг Републике 3 

порески идентификациони број 100038734 

матични број 07023871 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 8. 50.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

Понуђена цена: Прво приградско позориште Лазаревац – 50.000,00 

без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 
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Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Прво приградско позориште Лазаревац,  са 

седиштем у Лазаревцу, ул. Хиландарска бр. 2, 

порески идентификациони број: 106355803, матични 

број: 17757334 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 9. 45.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

Понуђена цена: Мало позориште „Душко Радовић“ -  45.000,00 

динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели 

уговора: 

25.10.2017. године 

Датум закључења уговора 16.11.2017. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Мало позориште „Душко Радовић“, Београд, 

Абардарева 1, порески идентификациони број 

100252993, матични број 07032765 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ 

за измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

 


