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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: 404-168/9  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 “Извини мама“ 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала 

Партија 2. услуга извођења позоришне 

представе “Оливер Твист“ 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала 

Партија 3. услуга извођења позоришне 

представе “Звонар богородичине цркве“ 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала 

Партија 4. услуга извођења позоришне 

представе “На вуковом трагу“; 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала 

Партија 5. услуга извођења позоришне 

представе “Београдска мумија“; 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала 

Партија 6. услуга извођења позоришне 

представе “Вук који је испао из књиге“  

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала 

Партија 7. услуга извођења позоришне 

представе “Шарено дрво“ 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала  

Партија 8. услуга извођења позоришне 

представе “Барони ди макарони“ 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала  

Партија 7. услуга извођења позоришне 

представе “Лето кадда сам научила да летим“ 

ОРН: 79953000 - 9- услуга организовања фестивала  

Уговорена вредност за Партију 1: 60.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Дечије позориште Суботица - Zabadkai 

Gyermekszínház – Dječje kazalište Subotica“ - 

60.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Дечије позориште Суботица - Zabadkai 
Gyermekszínház – Dječje kazalište Subotica“, са 

седиштем у Суботици, улица Парк Рајхл Ференца 

бр. 12/а, порески идентификациони број: 100837764 

матични број: 08082175 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

http://www.zvezdara.org.rs/
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Уговорена вредност за Партију 2: 60.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: Позориште „Бошко Буха“ - 60.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: Позориште „Бошко Буха“,  са седиштем у 

Београду, ул. Трг Републике бр. 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 3: 60.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Крушевачко позориште“ - 60.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Крушевачко позориштe“,са седиштем у Крушевцу, 

Видовданка бр. 26, порески идентификациони број: 

10003150011, матични број: 07143982 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 4: 50.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена:  „Позориште младих Нови Сад“ - 50.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Позориштe младих Нови Сад“,са седиштем у 

Новом Саду, ул. Игњата Павласа бр. 4, порески 

идентификациони број: 100236024, матични број: 

08066434 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 5: 45.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Пан театар“ - 45.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Пан театар“,  са седиштем у Београду, ул. Булевар 

краља Александра бр. 298, порески 

идентификациони број: 107314672, матични број: 
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62656433 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 6: 60.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Позориште лутака Ниш“ - 60.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Позориште лутака Ниш“,са седиштем у Нишу, 

Булевар др Зорана Ђинђића бр. 7, порески 

идентификациони број: 100236024, матични број: 

08066434 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 7: 50.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Позориште за децу Крагујевац“ - 50.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Позориштe за децу Крагујевац“,са седиштем у 

Крагујевцу, Трг слободе бр. 1, порески 

идентификациони број: 103168111, матични број: 

17531395 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

Уговорена вредност за Партију 8: 50.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: Позориште лутака „Пинокио“  - 50.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

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

Београду, Булевар маршала Толбухина 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 9: 40.000,00 

Критеријум за доделу уговора: Најнижа понуђена цена 

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

ЗЈН) 

Понуђена цена: „Факултет драмских уметности у Београду“ – 
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40.000,00 

Датум доношења Одлуке о додели уговора: 08.11.2019. године 

Датум закључења уговора 19.11.2019. године 

Основни подаци о добављачу: „Факултет драмских уметности у Београду“,са 

седиштем у Београду, Булевар уметности бр. 20, 

порески идентификациони број: 101554850, матични 

број: 07029799 

Период важења уговора: једнократно 

Околности које представљају основ за измену 

уговора: 

нема основа за измену уговора 

 

 


