
 

 

НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ У БЕОГРАДУ 

 

Број: 3306 

Датум: 22.05. 2020.године 

Београд 

Француска 3 

Јавна набавка број 11 /2020 

 

Управница Народног позоришта у Београду, на основу члана 107. и члана 108. Закона о јавним 

набавкама ("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) д о н о с и: 

 

О  Д  Л  У  К  У     

О    Д О Д Е Л И   У Г О В О Р А   

 

            1. Наручилац је реализацијом поступка јавне набавке мале вредности под редним бројем 

11/2020, који има за предмет услуга набавкe софтвера, одлучио да уговор по овој јавној набавци 

додели понуђачу: Информатика а.д. Београд, Јеврејска 32, 11000 Београд, понуда број 3242 

oд 20.05.2020..године         

           2. Саставни део ове Одлуке чини Извештај о стручној оцени понуда број 3243/1 од  

20.05.2019.године. 
          3. Ову Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца у року 

од 3 ( три) дана од дана доношења 

 

О б р а з л о ж е њ е 

                                 

   Одлуком управнице Народног позоришта у Београду, број 2938 од 27.04.2020. године, 

покренут је поступак јавне набавке 11/2020 мале вредности који има за предмет набавку услугe 

набавке софтвера (ОРН: 72268000– услуге набавке софтвера ).                     

           Процењена вредност ове јавне набавке је 1.125.000,00  динара без ПДВa. 

    Обавезе које наручилац преузима уговором о јавној набавци биће уговорене у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским средствима. 

Јавна набавка  се врши се на терет Буџета Народног позоришта у Београду: конто 515111. 

           Ова јавна набавка  предвиђена  је Планом набавки за 2020. годину,  број 300 од 13.01.2020. 

године. 

           Међусобна права и обавезе између наручиоца и најповољнијег понуђача  регулишу  се 

уговором. 

            Дана 11.05.2020. године, позив и конкурсна документација објављени су на Порталу јавних 

набавки и интернет страници наручиоца.  

            Јавно отварање понуда је заказано за 20.05.2020. године у 12:00 часова. 

 У остављеном року за подношење понуда, 20.05.2020. године до 10:00 часова, 

примљене су  понуде: 

 

 

 



 


