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Комисија за јавну набавку, на основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  о б ј а в љ у ј е: 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОКРЕТАЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА  

БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Булевар краља Александра бр. 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: орган државне управе 

Врста предмета: услуге 

Редни број јавне набавке: 40/2019 

Заводни број: II бр. 404-169/3 од 22.10.2019. године 
 

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

Услуга извођења позоришних представа, у 

оквиру такмичарског програма 16. Дечијег 

позоришног фестивала „Позориште 

Звездариште“ – страна позоришта 

ОРН:79953000 – 9 услуга организовања фестивала 

Партија 1. услуга извођења позоришне 

представе “Johnny be good/Џони буди добар“  

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања фестивала 

Партија 2. услуга извођења позоришне 

представе “Плива патка преко Драве “ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања фестивала 

Партија 3. услуга извођења позоришне 

представе “Авантуре малога Јују “ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања фестивала 

Партија 4. услуга извођења позоришне 

представе “Патуљак нам прича “ 

ОРН: 79953000 – 9 услуга организовања фестивала 

Разлог за примену преговарачког поступка: Због уметничких разлога предмета јавне набавке и искључивих 

права на извођење представе, набавку може извршити само један 

одређени понуђач за сваку појединачну представу. 

Савет Дечјег позоришног фестивала „Позориште Звездариште“ је 

на седници одржаној 12.07.2019. године, на основу Извештаја 

селектора уврстилa у такмичарски програм манифестације 16. 

Дечји позоришни фестивал „Позориште Звездариште”, следеће 

представе: “Johnny be good/Џони буди добар “, у режији Луке 

Курјачки, коју изводи „Juozas Miltinis drama theatre“, Penevežys, 

Litvanija; “Плива патка преко Драве“, у режији Јелене Ситар 

Цветко, коју изводи „Дечје казалиште Бранко Михаљевић у 

Осијеку“; “Авантуре малога Јују “, у режији Ренате Карола Гатице, 

коју изводи „Градско казалиште лутака Ријека“ и “Патуљак нам 

прича“, у режији Дубравке Зрнчић-Куленовић, коју изводи 

„Студио луткарства Сарајево“.  

С обзиром на наведено, покрећемо преговарачки поступак без 

објављивања позива у циљу закључења уговора o реализацији 

предметне јавне набавке са наведеним позориштима. Сходно 

начелу ефикасности и економичности, предметна јавна набавка је 

обликована у партије. 

Основ из закона: На основу члана 36. став 1. тачка 2. и члана 53. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник Републике Србије“ 124/2012, 

14/2015 и 68/2015). 

Управа за јавне набавке је мишљењима број 404-02-4193/19 од 

23.09.2019. године, 404-02-4183/19 од 23.09.2019. године, 404-02-

4185/19 од 23.09.2019. године и 404-02-4187/19 од 23.09.2019. 
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године, дозволила покретање овог поступка. 

 

 

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

- Партија 1. услуга извођења позоришне представе “Johnny be good/Џони буди добар“, у извођењу „Juozas 

Miltinis drama theatre“, Penevežys, Litvanija, са седиштем у Penevežys, Litvanija, ул. Laisves sq.5 ; 

- Партија 2. услуга извођења позоришне представе “Плива патка преко Драве“, у извођењу „Дечјег казалишта 

Бранка Михаљевића у Осијеку“, са седиштем у Осијеку, Република Хрватска, Трг бана Јосипа Јелачића бр. 19; 

 - Партија 3. услуга извођења позоришне представе “Авантуре малога Јују“, у извођењу „Градског казалишта 

лутака Ријека“, са седиштем у Ријеци, Република Хрватска, ул. Блажа Полића бр. 6 ; 

     - Партија 4. услуга извођења позоришне представе “Патуљак нам прича“,у извођењу „Студио луткарства 

Сарајево“,са седиштем у Сарајеву, Босна и Херцеговина, ул. Храсничка цеста бр. 49 . 


