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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. 404-90/9 од 31.08.2018 
 

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 и Мц бакица“;  

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 2. услуга извођења позоришне 

представе “Снежана у земљи патуљака“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 3. услуга извођења позоришне 

представе “Принцеза на зрну грашка“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 4. услуга извођења позоришне 

представе “Побуна играчака“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 5. услуга извођења позоришне 

представе “Поклањам ти љубав“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 6. услуга извођења позоришне 

представе “Краљ мајмун“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Партија 7. услуга извођења позоришне 

представе “Робин Худ“ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања 

фестивала 

Уговорена вредност за Партију 1. 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: 13.08.2018. године 

Датум закључења уговора 27.08.2018. 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 2. 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: 13.08.2018. године 

Датум закључења уговора 27.08.2018. године 

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

ул. Живка Давидовића бр.114 а,  
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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. 25.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

тачка 2.) 

Понуђена цена: УГ „Кофер Театар Ћира“ -  25.000,00 динара 

без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 13.08.2018. године 

Датум закључења уговора 27.08.2018. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: УГ „Кофер Театар Ћира“, са седиштем у 

Новом Београду, ул. Јурија Гагарина бр. 

132/39,  

порески идентификациони број: 104882506, 

матични број: 1767798 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 4. 25.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

тачка 2.) 

Понуђена цена: УГ „Кофер Театар Ћира“ -  25.000,00 динара 

без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 13.08.2018. године 

Датум закључења уговора 27.08.2018. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: УГ „Кофер Театар Ћира“, са седиштем у 

Новом Београду, ул. Јурија Гагарина бр. 

132/39,  

порески идентификациони број: 104882506, 

матични број: 1767798 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 5. 36.000,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

тачка 2.) 

Понуђена цена: Дечије позориште „Чарапа“ - 36.000,00 

динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 13.08.2018. године 

Датум закључења уговора 27.08.2018. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: Дечије позориште „Чарапа“,  са седиштем у 

Београду, ул. Шпанских бораца бр. 24,  

порески идентификациони број: 106833420, 

матични број: 62308303 
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Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 6. 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: “Арс лонга” – агенција за извођачку 

уметност - 30.000,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 13.08.2018. године 

Датум закључења уговора 27.08.2018. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: “Арс лонга” – агенција за извођачку 

уметност, са седиштем у Београду, ул. Љешка 

бр.90,  

порески идентификациони број: 102551233, 

матични број: 54628862 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

Уговорена вредност за Партију 7. 42.900,00 динара без ПДВ 

Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена 

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

тачка 2.) 

Понуђена цена: “Арс лонга” – агенција за извођачку 

уметност - 42.900,00 динара без ПДВ 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 13.08.2018. године 

Датум закључења уговора 27.08.2018. године 

Основни подаци о извршиоцу услуге: “ИСПАД” – центар за интерактивну 

уметност, са седиштем у Београду, ул. 

Владимира Матијевића бр. 13а, порески 

идентификациони број: 108787218, матични 

број: 28159781 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за 

измену уговора: 

нема основа за измену Уговора 

             
 


