
Градска општина Звездара Процес набавкe ПР.23 

 

ОБ.23.13 Контролисана верзија овог документа налази се у електронској форми у фолдеру: 

opština/integrisani sistem menadžmenta 

 

 

 

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: II број: 404-169/9  од  25.11.2019. 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“ – домаћа позоришта (јавна 

набавка број 39/2019) 

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 

Уговорена вредност за Партију 1: 70.483,86 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Juozas Miltinis drama theatre“- 70.483,86 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Juozas Miltinis drama theatre“, Penevežys, Litvanija, 

са седиштем у Penevežys, Litvanija, ул. Laisves а.5, 

порески идентификациони број: / матични број: 

190754983 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 2: 46.989,24 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Дечје казалиште Бранка Михаљевића у Осијеку“ - 

46.989,24 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Дечје казалиште Бранка Михаљевића у Осијеку“, са 

седиштем у Осијеку, Република Хрватска, Трг бана 

Јосипа Јелачића бр. 19, порески идентификациони 

број: 48579298783, матични број: 03021700 

Период важења уговора: једнократно 

http://www.zvezdara.org.rs/
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Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 3: 58.736,55 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Градско казалиште лутака Ријека“ - 58.736,55 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Градско казалиште лутака Ријека“, са седиштем у 

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

порески идентификациони број: 56734962764, 

матични број: 63321185 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 4: 46.989,24 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: Удружење грађана „Студио луткарства Сарајево“ - 

46.989,24 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: Удружење грађана „Студио луткарства Сарајево“,са 

седиштем у Сарајеву, Босна и Херцеговина, ул. 

Храсничка цеста бр. 49., порески идентификациони 

број: 420072032006, матични број: 91.330 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

 

 

 


