
Градска општина Звездара Процес набавкe ПР.23 

 

ОБ.23.56 * Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми у фолдеру: opština / integrisani sistem menadžmenta 

 

    ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
 

Назив наручиоца: Градска општина Звездара 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Булевар краља Александра бр. 77 

Интернет страница наручиоца: www.zvezdara.org.rs 

Врста наручиоца: Органи државне управе 

Врста поступка: Преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда 

Врста предмета: услуге 

Заводни број: 40/2019 

Датум објављивања позива за подношење понуда: 22.10.2019. године 

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 31.10.2019. године 

Заводни број: II број: 404-169/5 од 31.10.2019. 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 

“Johhny 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 

Нови рок за подношење понуда:  07.11.2019.  године до 10:00 часова. 

Претходно прописани рок за подношење понуда: 01.11.2019. године до 10:00 часова. 

Место, време и начин отварања понуда: 07.11.2019.  године у 12:00 часова у Малој сали, на 

првом спрату Управне зграде Градске општине 

Звездара, у Београду, Булевар краља Александра 77. 

Разлози за продужење рока за подношење понуда: Наручилац је изменио конкурсну документацију 1 

дан пре истека рока за подношење понуда. 

Особа за контакт: Јелена Шевић, е-mail: javne.nabavke@zvezdara.org.rs  

Остале напомене: С обзиром да се ради о страним позориштима 

Наручилац је самоиницијативно продужио рок за 

подношење понуда, како би сви позвани понуђачи 

имали довољно времена да припреме понуде.  
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