
 

Народно позориште у Београду 

Број: 2852 

Датум: 07.03.2019. године 

Предмет: Појашњење Конкурсне документације за 

ЈН  6/2019, услуга хотелског смештаја - хотели са 3 звездице 

    Питање: 

Дана 05.03.2019.године примљен је захтев за појашњење следеће садржине: 

  ...“У законом предвиђеном року подносимо овај Захтев за додатним информацијама и 

појашњењима (члан 63.став 2.3акона о јавним набавкама) у поступку јавне набавке мале вредности 

број 6/2019, и то дела услова за предметну јавну набавку у ком је као услов постављена удаљеност 

хотела од Народног позоришта максимално до 500 метара, уз образложење да уметници припадају 

мањој структуираној социјалној групи чија је једна од иманентних карактеристика значајна 

осетљивост на физичке услове и околности које утичу на квалитет професионалног израза и наступа 

пред публиком. Даље је наведено да су уметници са светских и европских оперских, драмских и 

балетских сцена чести гостујући уметници Народног позоришта. Да би били у могућности да 

публици у Београду пруже свој уметнички максимум, навели сте да је ваша обавеза да таквим 

звездама сценских уметности обезбедите најбољи могући пријем, смештај и релацију до зграде 

Народног позоришта, као и да је у честим комуникацијама са гостујућим уметницима од вас 

захтевано да буду смештени у непосредној близини Народног позоришта како би избегли 

коришћење превозних средстава. Током реализације проба и учествовања у представама коришћење 

разних облика превоза у непознатом граду код њих изазива стресну ситуацију у мери која утиче на 

ниво уметничке интерпретације, а код оперских певача може довести до проблема са гласом. Навели 

сте и да сте од уметничких великана из иностранства добили одредницу да је за њих удаљеност до 

500 метара одговарајућа да се може без последица препешачити до зграде Народног позоришта. 

Ваше обајшњење зашто баш 500 метара није јасно. Ако је објашњење као сте навели у конкурсној 

документацији да су уметници значајно осетљиви на физичке услове и околности које утичу на 

квалитет професионалног израза и наступа пред публиком, да треба да се избегне коришћење 

превозних средстава, да коришћење разних облика превоза у непознатом граду код њих изазива 

стресну ситуацију у мери која утиче на ниво уметничке интерпретације, а код оперских певача може 

довести до проблема са гласом, исто не представља објективну потребу и није у логичкој вези са 

предметом јавне набавке, јер би онда било логично и објективно да уметници буду смештени у 

хотелима са најмање 4*. По тој логици ни хотел Hilton не би испунио услове јер је даљи од 500 

метара од Народног позоришта, а уметницима би сигурно пружио већи конфор него хотел са З *  

По сазнањима које имамо, у пречнику од 500 метара од Народног позоришта се налазе само 
гарни хотели, који, имајући у виду стандарде за ту врсту објеката прописане Правилником о 
стандардима за категоризацију угоститељских објеката за смештај (Сл. гласник РС број 83/2016 и 
30/2017) немају ресторан и нису у могућности да обезбеде госту вечеру након 22 часа, што је још 
један од услова који постављате. А и, имајући у виду услове јавне набавке, одређено је да понуђач  
 



 


